Micofenolato de mofetila começa a ser distribuído no SUS para o
tratamento de lúpus
Ministério da Saúde aprovou a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Lúpus
Eritematoso Sistêmico e o fornecimento de Micofenolato de Mofetila passa a ter o fornecimento
autorizado nas farmácias de alto custo de todo o Brasil. Confira a lista de medicamentos garantidos no
SUS para Lúpus:

Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona:
Azatioprina
Ciclofosfamida
Ciclosporina
Cloroquina
Danazol
Dexametasona
Hidroxicloroquina
Metilprednisolona
Metotrexato
Micofenolato de mofetila
Prednisona
Talidomida
PORTARIA CONJUNTA Nº 21, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022
Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Lúpus Eritematoso Sistêmico
A SECRETÁRIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE- SUBSTITUTA e a SECRETÁRIA DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE – SUBSTITUTA, no
uso de suas atribuições,
Considerando a necessidade de se atualizarem os parâmetros sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico no
Brasil e de diretrizes nacionais para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta
doença;
Considerando que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são resultado de consenso técnicocientífico e são formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade e precisão de indicação;
Considerando o Registro de Deliberação nº 758/2022 e o Relatório de Recomendação nº 761 – Julho de
2022 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), a atualização da
busca e avaliação da literatura; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde
(DGITS/SCTIE/MS), do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
(DAF/SCTIE/MS) e do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS), resolvem:
Art. 1º Fica aprovado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Lúpus Eritematoso Sistêmico.
Parágrafo único. O Protocolo objeto deste artigo, que contém o conceito geral do Lúpus Eritematoso
Sistêmico, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de
regulação, controle e avaliação, disponível no sítio https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt, é de
caráter nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos
correspondentes.
Art. 2º É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos potenciais riscos e
efeitos colaterais (efeitos ou eventos adversos) relacionados ao uso de procedimento ou medicamento
preconizados para o tratamento do Lúpus Eritematoso Sistêmico.
Art. 3º Os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, conforme a suas competências e
pactuações, deverão estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos

para o atendimento dos indivíduos com essa doença em todas as etapas descritas no anexo a esta
Portaria, disponível no sítio citado no parágrafo único do art. 1º
Art. 4º Fica revogada a Portaria SAS/MS n o 100, de 07 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial
da União nº 28, de 08 de fevereiro de 2013, Seção 1, páginas 70-75.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA INEZ PORDEUS GADELHA
Secretária de Atenção Especializada à Saúde Substituta
ANA PAULA TELES FERREIRA BARRETO
Secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde Substituta
PCDT disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2022/portaria-conjunta-no21-lupus-eritematoso-sistemico-1.pdf/
[pdf-embedder url=”https://artritereumatoide.blog.br/wp-content/uploads/2022/11/PCDT-LUPUS-2022.pdf”
title=”PCDT LUPUS 2022?]
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Upadacitinibe: novo medicamento oral para artrite reumatoide está
disponível nas farmácias de alto custo de todo o brasil
Upadacitinibe: novo medicamento oral para artrite reumatoide está disponível em todo o brasil

Desde de junho de 2022, está disponível nas farmácias de alto custo de todo o Brasil o novo
medicamento oral: upadacitinibe (Rinvoq®), que é administrado através de uma dose diária para o
tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide ativa moderada a grave, que não responderam
adequadamente, ou que foram intolerantes a uma ou mais drogas antirreumáticas modificadoras do
curso da doença (DMARDs), incluindo ineficácia à medicamentos imunobiológicos.
Upadacitinibe (Rinvoq®) é um inibidor oral da Janus quinase (JAK) e faz parte do grupo de
medicamentos modificadores do curso da doença alvo específico, atuando no controle do alvo da
inflamação que causa a artrite reumatoide. Upadacitinibe foi o terceiro medicamento desta classe
terapêutica incorporado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Reumatoide, atualmente
no SUS são fornecidos 3 novos medicamentos orais: baricitinbe, tofacitinibe e upadacitinibe.
O baricitinbe, tofacitinibe e upadacitinibe têm como vantagens a possibilidade de ser usado por via oral e
não necessitar de refrigeração para armazenamento. Além de serem medicamentos orais, podem ser
utilizados em monoterapia ou em combinação com outros medicamentos convencionais usados no
tratamento da artrite reumatoide.
Estudos de upadacitinibe apontam que o upadacitinibe demonstrou benefício na remissão clínica
comparado a outros medicamentos orais inibidores da JAK e taxas de remissão estatisticamente maiores
que anti-TNF (biológicos como adalimumabe, etanercepte e outros). Indicando ainda que a remissão foi
possível para 30% dos pacientes que utilizaram upadacitinibe. Ou seja, o uso de upadacitinibe amplia a
possibilidade do paciente atingir a remissão e está disponível no SUS, através das Farmácias de alto
custo. Confira como ter acesso a upadacitinibe no SUS:
??Deve ser prescrito pelo médico e com preenchimento de todos os formulários oficiais, que incluem:
??Preencher critérios de indicações clínicas (do PCDT do Ministério da Saúde);
??LME (laudo de medicamentos especializado) preenchida e com número do CNS (Cartão Nacional do
SUS) e também CPF Ou CNeS do Médico prescritor;
??Receita em duas vias com validade para 6 meses;
??Exames conforme critérios da (do PCDT do Ministério da Saúde);
??Relatório Médico com índice de atividade da doença;
??Renovação do processo da LME, exames realizados a cada 6 meses para garantir a segurança do uso
dos medicamentos de alto custo.
Confira na integra o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Artrite Reumatoide no SUS:
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/20211112_Portaria_Conjunta_16_PCDT_AR.pdf
[pdf-embedder
url=”https://artritereumatoide.blog.br/wpcontent/uploads/2022/07/20211112_Portaria_Conjunta_16_PCDT_AR.pdf”]
Referências:
http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2021/20210222_Relatorio_592_Upadacitinibe_artrite_reumatoide.pdf
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Planejamento da gravidez em mulheres com doenças reumáticas
Engravidar após a artrite reumatoide configura uma preocupação para os casais. A gravidez na mulher
com AR não é proibida, porém deve ser uma decisão compartilhada entre o casal e o médico
reumatologista que irá orientar as medidas pré-concepção. Que envolvem a retirada prévia de
medicamentos que possam interferir no desenvolvimento do bebê.
O tempo de retirada da medicação para programar a gravidez é determinado pelo médico, conforme o
medicamento que está sendo utilizado. Em média esse período varia de 3 à 6 meses. O melhor momento
para programar essa gravidez é na oportunidade em que a doença esta em remissão (controlada).
Felizmente, durante a gravidez a doença fica controlada em 75% das mulheres com AR. A diminuição da
atividade inflamatória passa a ser percebida ainda no primeiro trimestre e pode durar até o período pósparto imediato.
O Consenso da SBR para o tratamento da artrite reumatoide, ressalta que “durante o período
gestacional, observa-se geralmente melhora das manifestações clínicas da AR em até 75% das
pacientes, embora 90% apresentem recaída nos primeiros seis meses do puerpério.*

O desafio para os médicos está em controlar a doença em mulheres que mesmo durante a gravidez
apresentam alta atividade da AR, sendo necessária a utilização de medicamentos imunossupressores.
No consenso da SBR para AR, é preconizado o tratamento seguro com hidroxicloroquina e sulfasalazina.
A maioria das drogas utilizadas no tratamento da AR é contraindicada durante a gestação e a lactação,
com exceção da Hidroxicloroquina e da Sulfasalazina, que parecem ser relativamente seguras.*
Pesquisadores avançam no estudo do uso de medicamentos biológicos durante a gravidez. Até o
momento acredita-se que o certolizumabe pegol pode ser utilizado durante o período gestacional.*
Os bebês de mulheres com AR nascem em sua maioria normais, comparáveis a um recém-nascido de
uma mulher que não tenha a doença. Os filhos de mães ou pais com artrite reumatoide não correm o
risco de nascer com a doença, pois não é hereditária. O tipo de parto, cesária ou normal, é definido pelo
comprometimento da doença na mãe. Por exemplo, se a mãe for portadora de uma prótese de quadril ou
tiver os membros inferiores sem flexibilidade, esse parto será orientado para a realização do parto
cesária. Não existem contraindicações para mulheres com artrite que não tenham maiores
comprometimentos articulares.
Aproximadamente 90% das mulheres apresentam crises da AR durante os três primeiros meses do pósparto, é necessário interromper a amamentação para reiniciar o tratamento adequado da AR, prevenindo
que essa mãe tenha os cuidados com o seu bebê prejudicados. Alguns médicos preconizam a retomada
do tratamento medicamentoso imediatamente após o parto.
Amamentação
Não existem evidências mostrando que a amamentação possa piorar a atividade inflamatória da AR.
Porém, é necessário que a mãe estabeleça critérios para manter ou não o período de ama-mentação. Se
a doença estiver controlada e não for necessário usar medicamentos fortes, a amamentação pode
continuar.
Em mulheres com a doença em franca atividade, deve ser considerada a suspensão da amamentação
para retomada do tratamento. Nesse momento é importante considerar as necessidades dessa mãe em
prestar cuidados ao seu filho, segurar no colo, dar banho, enfim. Amamentar é um ato de amor que pode
ser substituído por uma mamadeira cheia de carinho e uma mãe sem dor e com autonomia.
Os medicamentos com uso seguro durante a amamentação incluem os anti-inflamatórios simples,
corticoide, hidroxicloroquina e sulfasalazina. É contraindicado o uso de metotrexato, leflunomida e
azatioprina.*4. A amamentação deve ser discutida sempre com o médico reumatologista e o pediatra.
Pesquisadores apontam que mulheres que não têm AR, ao amamentar diminuem o seu risco de
desenvolver a doença.
Paginas 97 a 98 do Livro: EncontrAR a vida após a Artrite Reumatoide, escrito por Priscila Torres e com
revisão do reumatologista, Dr. Thiago Bitar.
Saiba mais sobre o tema em nossas publicações:
https://artritereumatoide.blog.br/doencas-reumaticas-na-gravidez/
https://artritereumatoide.blog.br/quando-o-desejo-de-ser-mae-e-maior-que-o-temor-de-uma-doencacronica/

https://artritereumatoide.blog.br/quando-o-desejo-de-ser-mae-e-maior-que-o-temor-de-uma-doencacronica/
https://artritereumatoide.blog.br/tenho-artrite-reumatoide-mas-decidi-engravidar/
https://artritereumatoide.blog.br/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-imunobiologicos-e-gravidez/
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