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Nota Corretiva ao PCDT: Tratamento da Artrite Reumatoide com Rituximabe 
 

O Rituximabe (RTX) é indicado para o tratamento da Artrite Reumatoide (AR) refratária 
ao tratamento com um ou mais medicamentos modificadores do curso da doença biológicos 
(MMCDb). A dose preconizada em bula e utilizada nos ensaios clínicos pivotais de eficácia do 
medicamento é de duas aplicações intravenosas de 1g, com intervalo de duas semanas, 
totalizando 2g por ciclo de tratamento. Esse esquema deve ser repetido a cada seis meses, 
ou a critério clínico .1, 2 

Considerando as seguintes premissas: 
1) Diversos regimes terapêuticos de infusão do RTX vêm sendo estudados para o 

tratamento da AR. A terapia de manutenção com dose reduzida de 1g é possível e custo-
efetiva para os pacientes que apresentam boa resposta e remissão sustentada.3-7 A maioria 
dos pacientes em tratamento não vai atingir este alvo, sendo necessário manter a dose de 2g 
nos ciclos de manutenção, sob risco de reativação e perda do benefício alcançado. 
Adicionalmente, outros estudos demonstraram menor progressão radiográfica em pacientes 
com AR inicial que receberam dose plena de RTX (2g), em comparação aos que receberam 
dose reduzida (1g).4 

2) Não existem dados de eficácia da dose reduzida (1g) para determinados perfis de 
pacientes. Entre eles: os refratários aos múltiplos MMCDb, os portadores de manifestações 
extra-articulares e os respondedores parciais ao primeiro ciclo de RTX. Esse subgrupo 
corresponde a um número expressivo dentro do contingente de pacientes portadores de AR 
no Brasil.8 

3) O principal fator associado a eficácia do RTX é o grau de depleção de linfócitos 
BCD20+ (LBCD20+) obtidos após a infusão. Somente 25% dos pacientes que recebem a dose 
reduzida de 1g atingem a depleção necessária para a eficácia,4 e a dosagem sérica de 
LBCD20+ é inviável, em larga escala, como forma de monitorização.   

Solicitamos, portanto, a inclusão de uma nota corretiva referente a prescrição de 
Rituximabe para tratamento da artrite reumatoide no PCDT de junho de 2020 (tabela da 
página 27): 

“1000mg nos dias 0 e 14. Ciclos semelhantes devem ser repetidos a cada seis 
meses, totalizando 2000mg por ciclo. A manutenção com 1000mg pode ser considerada 
no cenário de boa resposta clínica”. 
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