Remédio se mostra eficaz contra duas doenças das articulações
Um tiro certeiro — e sustentado — contra duas doenças que comprometem as articulações e a qualidade
de vida. Eis o feito de um anticorpo monoclonal que foi destaque no último Congresso Europeu de
Reumatologia. No encontro recém-ocorrido em Madri, na Espanha, cientistas apresentaram os resultados
de estudos de acompanhamento com o medicamento secuquinumabe em pessoas com espondilite
anquilosante e artrite psoriásica, problemas que, em comum, são marcados por uma inflamação crônica
em algumas articulações.
Vamos por partes.
Anticorpos monoclonais como o secuquinumabe, do laboratório Novartis, são medicações injetáveis que
funcionam como uma espécie de míssil teleguiado dentro do organismo. Eles miram e inativam uma
substância específica, normalmente crucial ao processo inflamatório que fustiga alguma redondeza do
corpo. Nesse caso, o secuquinumabe busca neutralizar uma interleucina, a IL-17A, peça-chave na
inflamação que acomete as articulações tanto na espondilite anquilosante como na artrite psoriática.
Um dos estudos apresentados no congresso da Liga Europeia de Reumatismoseguiu 290 pessoas com
espondilite anquilosante por três anos e constatou sua capacidade de controlar típicas manifestações da
doença, que afeta sobretudo a coluna e leva a dor, rigidez e deformação na região. Os médicos
comprovaram que o anticorpo monoclonal melhorou os quadros dolorosos à noite, a flexibilidade
(principalmente no período da manhã) e a habilidade de realizar tarefas no dia a dia.
No braço de pesquisas direcionadas a pacientes com artrite psoriásica, condição que afeta ao redor de
7% das pessoas com psoríase — doença inflamatória da pele marcada pela formação de placas

avermelhadas —, o mesmo remédio conseguiu aliviar a dor em três semanas de uso. No
acompanhamento por três anos com mais de 400 voluntários, os indivíduos tratados também
apresentaram melhoras como a redução do inchaço nas articulações. A artrite psoriática pode afligir tanto
as juntas nas extremidades do corpo como trechos da coluna.
A boa notícia para os brasileiros com esses problemas é que o secuquinumabe já está liberado para uso
em ambas as condições no país. A mesma medicação também tem aval para ajudar em casos
moderados e graves de psoríase.
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