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Imunossupressor
• Sentido lato
• Terapêutica sistémica ≠ AINE
• Corticoterapia sistémica
• csDMARDs (MTX, SZL, Lef, etc)
• Biológicos



Quando iniciar um imunossupressor na AIJ

• Qual a categoria de AIJ (ILAR)?
• Não houve resposta suficiente com terapêutica sintomática ou local?
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Quando iniciar um imunossupressor na AIJ

1. Qual a categoria de AIJ (ILAR)? Há lugar a terapêutica local?

• Corticoides (HCT) intra-articulares são a terapêutica de eleição na oligoartrite
• Resolução rápida de sintomas
• Prevenção de contratura
• Prevenção de dismetrias
• Remissão duradoura em ½ a ⁄! "
• Podem ser repetidas

• Eficaz também noutras categorias
• Injeção de múltiplas articulações



Quando iniciar um imunossupressor na AIJ

1. Qual a categoria de AIJ (ILAR)?
2. Quantas e quais articulações envolvidas?
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Quando iniciar um imunossupressor na AIJ

1. Qual a categoria de AIJ (ILAR)?
2. Quantas e quais articulações envolvidas?

• Poliartrite
• Envolvimento axial que não responde adequadamente a AINE
• Entesite ou dactilite que não responde a injeção de corticoide



Quando iniciar um imunossupressor na AIJ

1. Qual a categoria de AIJ (ILAR)?
2. Quantas e quais articulações envolvidas?
3. Qual o impacto e prognóstico da artrite?

• Compromisso functional 
• Factores de pior prognóstico (FR/ACPA+; grande carga inflamatória, alt estruturais)
• Envolvimento anca ou TTS  (pior resposta a IAG)



Quando iniciar um imunossupressor na AIJ

1. Qual a categoria de AIJ (ILAR)?
2. Quantas e quais articulações envolvidas?
3. Qual o impacto da artrite?
4. Existe envolvimento extra-articular? Qual?
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Quando iniciar um imunossupressor na AIJ

1. Qual a categoria de AIJ (ILAR)?
2. Quantas e quais articulações envolvidas?
3. Qual o impacto da artrite?
4. Existe envolvimento extra-articular? Qual?
• Manifestações sistémicas (AIJs)
• Uveite
• DII
• Psoríase



Que fármacos escolher?

• Corticoides sistémicos
• csDMARDs: MTX; Sulfassalazina; Leflunomida
• Medicamentos biológicos: iTNF; iIL-1; iIL-6; bloqueio da co-

estimulação



Que fármacos escolher?

Corticoterapia sistémica

• AIJ sistémica – controlo de manifestações sistémicas (serosite sintomática; 
miocardite; penumonite; anemia grave; SAM) 

• Poliartrite incapacitante –dose baixa; em associação com csDMARD; 
“bridging therapy”

• Algumas manifestações extra-articulares
• Uveite severa
• DII severa Efeitos secundários



Corticoides sistémicos

• Menor dose possível
• Menor tempo possível
• Toma única; dias alternados - sempre que possível

!!! corticodependência

Efeitos secundários



Que fármacos escolher?

csDMARD

•Metotrexato
• Leflunomida
• Sulfasalazina
• Ciclosporina A



csDMARD

• Metotrexato
• Envolvimento articular
• Envolvimento ocular

• Administração oral
• Administração parentérica (sc)

• 10-15 (20) mg/m2 por semana
• Suplementação com ác fólico

Monitorização

Hemograma, creatinina, transaminases

Inicial: a cada 4-8 semanas
Posteriormente: a cada 12-16 semanas



csDMARD

• Leflunomida

• Envolvimento poliarticular

• Administração oral

• 10 mg/dia (peso <20 kg)
• 15 mg/dia (20-40 kg)
• 20 mg/dia (>40 kg)

Monitorização

Hemograma, creatinina, transaminases

Inicial: a cada 4-8 semanas
Posteriormente: a cada 12-16 semanas

Off label



csDMARD

• Sulfasalazina

• ARE; jPsA

• Administração oral

• 40-60 mg/kg/dia em 2-3 
administrações diárias

Monitorização

Hemograma, creatinina, transaminases

Inicial: a cada 4-8 semanas
Posteriormente: a cada 12-16 semanas



csDMARD

• Ciclosporina

• Uso residual na AIJ except SAM



Que fármacos escolher?

Biológicos



Biológicos aprovados na AIJ
Indicação aprovada Idade Dose

Abatacept* AIJ poliarticular (+MTX) >=6 anos 10 mg/kg 4/4 semanas ev

Adalimumab AIJ poliarticular
ARE

>=2 anos
>=6 anos

<30Kg 20 mg 2/2 semanas sc
≥ 30kg 40 mg 2/2 semanas sc

Anacinra AIJ sistémica >=8 meses 1-2 mg/kg/dia sc

Canacinumab AIJ sistémica >=2 anos 2 ou 4 mg/Kg 4/4 semanas sc

Etanercept AIJ poli e oligo estendida
ARE
AP juvenil

>=2 anos
>=12 anos
>=12 anos

0.8 mg/kg/semana sc

Golimumab AIJ poliarticular (+MTX) >=2 anos <40kg 30 mg/m2 sc mensal
>=40Kg 50 mg sc mensal

Tocilizumab AIJ sistémica
AIJ poliarticular >=2 anos 8 ou 12 mg/Kg 2/2 semanas ev

8 ou 10 mg/kg 4/4 semanas ev

*Abatacept sc aprovado a partir dos 2 anos (não disponível em Portugal);  Ustecinumab aprovado na psoríase juvenil, mas não na APj



Recomendações nacionais - AIJ

ACTA REUMATOL PORT. 2016;41:194-212 



Recomendações nacionais - AIJ

ACTA REUMATOL PORT. 2016;41:194-212 





Precauções prévias

• Infeções prévias
• Exposições
• Estado vacinal



Precauções particulares

• Rastreio de TB antes de biológico
• Risco acrescido de reactivação com utilização de anti-TNF

• Rastreio de infecção VHB, VHC e HIV
• Risco de reactivação de hepatite B oculta (Rituximab)

• ! Infecções oportunistas e apresentações atípicas
• Parâmetros inflamatórios N em doentes sob TCZ 



Precauções particulares

• Monitorização de lípidos e hemograma
• Risco acrescido de hipercolesterolemia, neutropenia e trombcitopenia

com TCZ

• Monitorização de imunoglobulinas
• Risco de hipogamaglobulinemia com administrações repetidas de 

Rituximab

• Segurança a longo prazo? nenhum sinal de alarme nos registos



A realidade da prescrição off-label

• >60% das prescrições são off-label

• crianças mais jovens

• doenças pouco frequentes

“Evidence, not label indication, remains the gold standard from which practitioners

should draw when making therapeutic decisions for their patients."
American Academy of Pediatrics

PEDIATRICS 2014; 133



Agentes biológicos – a escolha

Abatacept 18 (3.4%)

Adalimumab 125 (23.6%)

Anakinra 23 (4.3%)

Certolizumab 1 (0.2%)

Etanercept 267 (50.1%)

Golimumab 10 (1.9%)

Infliximab 42 (7.9%)

Rituximab 6 (1.1%)

Tocilizumab 36 (6.8%)

Ustecinumab 1 (0.2%)

11% off-la
bel

31 Dezembro 2015

529 doentes com AIJ fizeram
ou fazem terapêutica biológica



Biológicos off-label de uso clínico

Outros anti-TNF Anti-IL12/23
• Infliximab
• Certolizumab

Rituximab



Artrites juvenis

• AIJ sistémica - Anakinra

• 20 AIJ sistémica
• Primeira linha terapêutica
• Anakinra 0.2 mg/kg/dia sc

Vastert et al Arthritis Rheum 2014;66:1034–43

Aprovado pela EMA em 2018 



Artrites juvenis

2013 Update of the 2011 American College of Rheumatology Recommendations for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis



Artrites juvenis

• AIJ poli/oligo estendida/APjuvenil/sistémica

• Infliximab 3 mg/Kg ev de 8/8 wk

Gerloni et al 2005 Arthritis Rheum 2005; 52:548

Estudo aberto na AIJ refractária, em associação com MTX



Artrites juvenis
• AIJ evolução poliarticular

• Infliximab 3-6 mg/Kg ev de 8/8 semanas

Ruperto et al Arthritis Rheum 2007;56:3096-106

RCT 3 e 6 mg, em associação com MTX



Artrites juvenis

• AIJ poli e sistémica
• Rituximab
• N=55
• Idade 2.3 – 17 anos
• Refractária a iTNF
• Após 1º ciclo
• ACRped 30 - 98%, 
• ACRped 50 - 50%
• ACRped 70- 40% 



Artrites juvenis

• AIJ – Rituximab

AIJ poli FR+
750 mg/m2/dose iv infusion
every 2 weeks X 2 doses (max 1 gm), repeat every 4-8 months

Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance
consensus treatment plans for new-onset polyarticular juvenile
idiopathic arthritis. Arthrits Care Res 2014 Jul;66(7):1063-72.



Uveite crónica não infecciosa

• Adalimumab
• Infliximab

RSL e meta-análise de estudos em crianças com uveite crónica imunomediada refractária a 
corticoterapia tópica e sistémica e pelo menos 1 imunomodulador (Idiopática, AIJ, Behçet, VKH, 
outras)

“The overall probability of improvement of intraocular inflammation in children
affected by refractory ACU treated with ADA, INF, and ETA is 87%, 72%, and 33%, 
respectively.”

Simonini et al Arthritis Care Res 2014; 66:1073



Uveite crónica não infecciosa

• Rituximab

• Abatacept
• Tocilizumab

Série de 10 casos de uveite anterior crónia associada a AIJ (8 AIJ oligo ANA+; 2 AIJ “poli” ANA+ FR-), 
refractária a CS, imunossupressores e anti-TNF
Ritux 2 infusões 375 mg/m2          7/10 -> uveite inactiva

“RTX may represent a rescue therapy option for severe JIA-associated uveitis
refractory to CSs, immunosuppression and TNF-α inhibitors.”

Heiligenhaus et al Rheumatology (Oxford). 2011 ;50:1390-4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21378109


Monitorização
• Avaliação de eficácia e segurança a cada 3 meses



A doença está controlada. E agora?
• Doença inativa: no joints with active arthritis, no fever, rash, serositis, 

splenomegaly, or generalized lymphadenopathy attributable to JIA; no active 
uveitis as defined by the SUN Working Group; ESR or CRP level within normal 
limits or, if elevated, not attributable to JIA; PhGA indicating no active disease 
(i.e. best score attainable on the scale used) and duration of morning stiffness 
of <15 minutes
• Inactive disease can also be defined for oJIA or pJIA using JADAS cut-off scores
• Six continuous months of inactive disease on medication defines clinical 

remission on medication, while 12 months of inactive disease off all anti-
arthritis (and anti-uveitis) medications defines clinical remission off 
medication
• There is some evidence that at least one-third of patients can successfully 

undergo withdrawal of TNFi treatment for at least 12 months



A doença está controlada. E agora?
Possibilidade de descontinuar terapêutica, mas....

• Recidivas frequentes (~1/3 no 1ª ano após suspensão da terapêutica)
• Fatores associados a maior risco de flare controversos

• Categoria de AIJ e FR+/ACPA+
• DURAÇÃO DA REMISSÃO
• Terapêutica concomitante

Azevedo S. et al PREDICTIVE FACTORS OF RELAPSE AFTER METHOTREXATE DISCONTINUATION
IN JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS PATIENTS WITH INACTIVE DISEASE 



A doença está controlada. E agora?
Como descontinuar terapêutica

• Descontinuação do biológico e depois do csDMARD?

• Redução da dose? Espaçamento do intervalo? Ambas?



OBRIGADA


