MONITORIZAÇÃO
Os doentes sob esta medicação devem
ser monitorizados regularmente do
ponto de vista clínico e analítico pelo
seu reumatologista assistente.
Idealmente a periodicidade dessa
avaliação deve ser mensal na fase inicial,
e posteriormente a cada 3 a 6 meses.
Desta forma é possível identificar
precocemente eventuais efeitos
secundários que possam surgir e avaliar
a eficácia do fármaco ao longo do tempo.
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O QUE SÃO?
Estes medicamentos são amplamente
conhecidos por tsDMARDs, do inglês
targeted synthetic disease-modifying
antirheumatic drugs.
Correspondem a pequenas moléculas que
têm a capacidade de inibir enzimas com
um papel chave na origem e perpetuação
da inflamação nas doenças reumáticas,
as Janus kinases (JAK).
Encontram-se atualmente aprovados dois
fármacos desta categoria, o tofacitinib e
o baricitinib.

INDICAÇÕES
Até ao momento, tanto o tofacitinib como o baricitinib
estão aprovados para o tratamento da Artrite
Reumatóide em adultos com resposta inadequada ou
intolerância a um ou mais fármacos modificadores de
doença reumática.
Nesta doença, podem ser administrados em
monoterapia ou em associação com o metotrexato
ou outros imunossupressores não biológicos.
O tofacitinib está também aprovado para o tratamento
da Artrite Psoriática em adultos com resposta
inadequada ou intolerância a um ou mais fármacos
modificadores de doença reumática, mas apenas
em associação com outros imunossupressores não
biológicos.

PRECAUÇÕES
Não devem ser administrados em caso
de alergia ao medicamento, infeções
ou neoplasias (tumores malignos) ativas,
disfunção hepática ou renal graves,
gravidez e aleitamento.

COMO TOMAR?
O tratamento deve ser iniciado e
supervisionado pelo seu reumatologista,
que possui experiência no diagnóstico
e tratamento da Artrite Reumatóide
e da Artrite Psoriática.
A posologia recomendada para o
tofacitinib é de 1 comprimido de 5 mg
administrado por via oral duas vezes ao
dia, e para o baricitinib de 1 comprimido
de 4 mg uma vez ao dia. Podem ser
tomados com ou sem alimentos.

EFEITOS SECUNDÁRIOS
POSSÍVEIS
Tal como os restantes fármacos imunossupressores
modificadores de doença reumática, o uso destes
medicamentos pode aumentar o risco de infeções,
tanto virais como bacterianas ou fúngicas.
Podem também causar aumento do colesterol,
elevações transitórias do valor de creatinina e enzimas
hepáticas, bem como diminuição do número de células
sanguíneas circulantes (glóbulos vermelhos ou glóbulos
brancos).
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RECOMENDAÇÕES
GERAIS
Antes de iniciar estes fármacos, o seu
reumatologista irá certificar-se que
cumpre certos pré-requisitos de forma
a reduzir o risco de reações adversas,
nomeadamente:
• Questionar se tem infeções recorrentes;
• Questionar sobre antecedentes de
neoplasia (tumor maligno) há menos
de 5 anos;
• Requisitar estudo analítico alargado,
incluindo a deteção de anticorpos para
o vírus do HIV, Hepatite B e Hepatite C;
• Consultar o seu boletim de vacinas
e prescrever as que se encontram
em falta, incluindo a vacina da gripe
sazonal, a vacina antipneumocócica
e em alguns casos a vacina contra o
herpes zoster;
• Referenciá-lo à consulta de Medicina
Dentária/Estomatologia de forma a
garantir uma higiene oral adequada;
• Referenciá-lo ao Centro de Diagnóstico
Pneumológico da sua área de
residência para despiste de tuberculose
latente.

Durante o tratamento com estes
fármacos, deverá informar o seu
médico se suspeitar que tem uma
infeção, se desejar tomar uma
vacina adicional àquelas incluídas
no Plano Nacional de Vacinação
ou se tiver uma cirurgia eletiva
programada a curto prazo, uma
vez que pode existir necessidade
de interromper a medicação.

23/07/2019 12:05

