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UMA DOENÇA DE CAUSA MULTIFATORIAL
NA PSORÍASE OBSERVA-SE UMA DESREGULAÇÃO DO SISTEMA IMUNE, COM A ATIVAÇÃO DE MÚLTIPLAS VIAS
INFLAMATÓRIAS E A INIBIÇÃO DE VIAS REGULADORAS, QUE CULMINAM COM O DESENVOLVIMENTO DAS LESÕES
CUTÂNEAS CARACTERÍSTICAS. A SUA CAUSA É MULTIFATORIAL, RESULTANDO DA INTERAÇÃO DE FATORES
GENÉTICOS, IMUNOLÓGICOS E AMBIENTAIS.
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Médico de Estudos Imunológicos (IMEI)

Como se manifesta e quais os principais

te comum nas crianças, podendo ser a

Quando se deve procurar um médico?

sintomas? Que tipos de psoríase existem?

primeira manifestação da doença. Cerca

Como é feito o diagnóstico?

Clinicamente, distinguem-se vários sub-

de 2/3 dos doentes têm uma história de

Na suspeita clínica de psoríase, o doen-

tipos, nomeadamente a psoríase crónica

infeção do trato respiratório superior 1

te deve ser referenciado ao dermatolo-

em placas, a psoríase guttata, a psoríase

a 3 semanas antes do aparecimento da

gista para confirmação de diagnóstico

pustulosa, a psoríase eritrodérmica e a

erupção. Carateriza-se pelo aparecimento

e instituição de terapêutica adequada. O

psoríase inversa. A psoríase crónica em

de lesões arredondadas ou ovaladas, de

diagnóstico é habitualmente clínico e ge-

placas representa cerca de 80% dos ca-

2mm a 1cm de diâmetro, distribuídas de

ralmente evidente, contudo, em situações

sos e carateriza-se por placas eritemato-

forma simétrica pelo tronco e extremida-

mais atípicas ou que não respondem ao

-descamativas envolvendo preferencial-

des. A psoríase pustulosa e eritrodérmica

tratamento instituído, é necessário colo-

mente os cotovelos, os joelhos, a região

(envolvendo mais de 90% da superfície

car a hipótese de outros diagnósticos dife-

lombo-sagrada, as unhas e o couro ca-

corporal) são formas menos comuns, mas

renciais, sendo por vezes necessário uma

beludo, associando-se frequentemente a

habitualmente graves, necessitando geral-

confirmação histológica.

prurido. A extensão e gravidade da pso-

mente de internamento hospitalar.

ríase é muito variável, podendo apresentar

Cerca de 30% dos doentes desenvolvem

desde formas ligeiras e localizadas, até

artrite psoriática, uma forma de doença

casos extensos envolvendo grande parte

inflamatória articular.

da superfície cutânea. Apesar desta distribuição clássica, as lesões podem estar

Quais as causas da doença? Quais os fa-

localizadas às pregas, com atingimento

tores de risco?

das axilas, virilhas, períneo, região peitoral

Na psoríase observa-se uma desregu-

e umbilical, denominando-se de psoríase

lação do sistema imune, com a ativação

inversa. A psoríase guttata é uma varian-

de múltiplas vias inflamatórias e a inibi-

O que é a psoríase? Qual a prevalência da

ção de vias reguladoras, que culminam

doença em Portugal e no mundo?

com o desenvolvimento das lesões

A psoríase é uma doença inflamató-

cutâneas caraterísticas.

ria crónica, imunomediada, associada a

A sua causa é multifatorial, resultando da

uma marcada diminuição da qualidade

interação de fatores genéticos, imunológi-

de vida dos doentes e dos conviventes.

cos e ambientais. Estão descritos vários

A prevalência da psoríase na população

genes de suscetibilidade que, quando pre-

ocidental é de aproximadamente 2%, afe-

sentes, aumentam o risco de desenvolver

tando de igual forma homens e mulheres.

psoríase. Em doentes geneticamente pre-

Estima-se que, em Portugal, afete cerca

dispostos, a exposição a certos fatores

de 250.000 portugueses. Apesar de poder

ambientais, como por exemplo, infeções

surgir em qualquer fase da vida, é mais

bacterianas, certos medicamentos, obe-

frequente o seu aparecimento entre os 20-

sidade, stress, entre outros, promovem o

30 anos e os 50-60 anos.

desenvolvimento de psoríase.
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EM DOENTES GENETICAMENTE
PREDISPOSTOS, A EXPOSIÇÃO
A CERTOS FATORES
AMBIENTAIS, COMO POR
EXEMPLO, INFEÇÕES
BACTERIANAS, CERTOS
MEDICAMENTOS, OBESIDADE,
STRESS, ENTRE OUTROS,
PROMOVEM
O DESENVOLVIMENTO
DE PSORÍASE
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PSORÍASE OU DERMATITE ATÓPICA?
APESAR DE SE PODEREM CONFUNDIR, ESTAS DUAS DOENÇAS DE PELE TÊM ASPETOS CARATERÍSTICOS
QUE PERMITEM QUE UM MÉDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA AS DISTINGA. VENHA DESCOBRI-LAS.
O QUE AS SEPARA?

larmente das formas moderadas e graves.

que pode ser uma limitação importante de

A psoríase é uma doença com envolvi-

Na dermatite atópica ocorrem manchas

dia e de noite. Por ter estado alguns anos

mento típico do couro cabeludo, cotovelos

avermelhadas e descamativas na pele, que

na sombra da psoríase, a inovação tera-

ou joelhos, podendo também ser dissemi-

com o tempo se podem tornar mais es-

pêutica tem tardado. Contudo, há novos

nada ou envolver apenas áreas limitadas

pessas (formando placas), com fissuras,

tratamentos disponíveis e várias dezenas

como cada uma das já referidas, área ge-

com erosões (feridas), eliminação de ex-

de princípios ativos em ensaios clínicos.

nital ou palmas das mãos e plantas dos

sudado (líquido) ou crostas. A localização

pés. As lesões na pele são rosadas, es-

das lesões cutâneas varia com a idade e o

O QUE AS UNE?

pessas à palpação e podem ter uma esca-

padrão clínico de cada doente. A dermati-

Ambas são doenças imunomediadas, isto

ma prateada aderente. Pode aparecer em

te atópica pode começar logo no primei-

é, resultam de erros no sistema imunitário

qualquer idade, mas habitualmente sur-

ro ano de vida e é uma doença frequente

que favorecem o seu aparecimento. Não

ge aos 20-30 anos ou 50-60 anos. Cada

nas crianças. Nos últimos anos, tornou-se

existe uma causa específica, quer para

vez mais se encara a psoríase como uma

claro que, enquanto muitos doentes ultra-

psoríase, quer para dermatite atópica. Cada

doença que pode atacar muito mais que a

passam esta doença com o crescimento,

uma à sua maneira, estas doenças são

pele: o possível envolvimento das articula-

outros continuam a sofrer de dermati-

complexas e multifatoriais. Ambas deter-

ções bem como o aumento do risco car-

te atópica ao longo da vida adulta. Nas

minam um impacto na qualidade de vida

diovascular são hoje em dia consideradas

crianças, as áreas mais tipicamente afe-

que pode ser devastador, com repercus-

comorbilidades (problemas de saúde as-

tadas são as pregas cutâneas (“dobras”),

sões na vida pessoal, profissional, sexual e

ser benéfica a fototerapia ou medicamen-

sociados). Nos últimos anos, a investiga-

mas esta pode também ser disseminada

financeiras. O melhor tratamento é o trata-

tos sistémicos, quer orais, quer injetáveis.

ção proporcionou avanços incríveis a nível

ou envolver áreas limitadas como as pál-

mento personalizado que mais se adeque a

Melhorar a sua vida é possível, cuidando da

terapêutico que revolucionaram o trata-

pebras, mãos, pescoço, entre outras. Um

cada caso e a cada doente. Para além dos

saúde do maior órgão do corpo humano.

mento dos doentes com psoríase, particu-

sintoma cardinal é o prurido (comichão)

produtos tópicos), em alguns casos poderá

Procure o seu médico dermatologista.

DR. PEDRO MENDES BASTOS
Médico especialista
em Dermatologia e Venereologia
Hospital CUF Descobertas
Lisboa

UM IMPACTO PARA ALÉM DA PELE COMORBILIDADES
Os riscos apresentados são comparados com os mesmos em pessoas com
a mesma idade, mas que não têm psoríase

35%

3X

3X

3X

Acidente vascular cerebral
Risco 3 vezes mais elevado
se a idade for inferior a 50, em
casos de psoríase grave1

Fibrilhação arterial
Risco 3 vezes mais elevado se a
idade for inferior a 50, em casos
de psoríase grave1

Ataque de coração
Risco 3 vezes mais elevado
se tiver 30 anos, em casos
de psoríase grave2

53%

Distúrbios do sono
53% das pessoas com psoríase
revelam ter 1 a 4 noites
afetadas por semana3

Artrite psoriática
Até 35% das pessoas com
psoríase grave podem ser
afetadas5

Cancro de pele
Risco até 5 vezes mais elevado
de desenvolvimento9

5X
Suicídio
Cerca de 1 em 20 pessoas com
psoríase pensaram suicidar-se10

Ansiedade e/ou depressão
Risco 2 a 3 vezes maior6

2-3X

Doença de Crohn
Risco 2,5 vezes mais elevado3

1 20
Uveíte
7-20% pode ser afetada7

2.5X

7-20%
Doença hepática gordurosa não
alcoólica
17-60% pode ser afetada4

17-60%

2X
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Síndrome metabólico
Risco 2 vezes mais elevado em
casos de psoríase grave8
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PREVENÇÃO E TRATAMENTO
AO JORNAL DE SAÚDE PÚBLICA, O DERMATOLOGISTA RUI TAVARES BELLO EXPLICA QUE CONTINUAM A EXISTIR,
POR PARTE DOS DOENTES, MUITAS PERGUNTAS SOBRE A PSORÍASE, A SUA CONTAGIOSIDADE OU
O SEU EFEITO NA GRAVIDEZ, ENTRE OUTRAS. ESSAS QUESTÕES DEVEM SER COLOCADAS OU REFERENCIADAS
PARA O DERMATOLOGISTA NO QUADRO DE UMA REDE DE APOIO QUE INCLUI IGUALMENTE A FAMÍLIA E O
MÉDICO DE FAMÍLIA, ESPECIALISTA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR E, EM ALGUNS CASOS, OUTROS COMO
REUMATOLOGISTAS, INTERNISTAS, ENDOCRINOLOGISTAS OU CARDIOLOGISTAS. PORQUE “SE CONHECER
A DOENÇA É IMPORTANTE… TAMBÉM O É CONHECER O DOENTE QUE A TEM”.
ria Streptococcus beta hemolítico, alguns

TOME NOTA

medicamentos e o stress emocional.

Na presença de antecedentes fami-

Como é que os doentes reagem ao diag-

liares da afeção, deverá ser evitada a

nóstico e como colaboram no tratamento?

exposição a agentes ambientais que

A maioria dos doentes quando recorre ao

espoletam a doença, mantida uma

dermatologista ou já traz uma suspeita, fun-

boa saúde cutânea e promovido um

dada em imagens da Internet ou de opiniões

adequado e desejável respeito por

de amigos ou familiares, ou já recorreu sem

regras de boa higiene de vida. Esta é,

sucesso a outros médicos não especialis-

nos tempos atuais, a única verdadeira

tas, trazendo o labéu de “doença incurável”.

forma de prevenir a doença.

Na maioria dos casos o diagnóstico é entendido como uma sentença de doença para a

DR. RUI TAVARES BELLO

vida, que o irá limitar nas suas aspirações

ultravioletas com diversos comprimentos

pessoais e profissionais. Alguns doentes,

de onda. A aplicação destas radiações pode

Médico Dermatologista

no entanto, são completamente surpreendi-

ser feita exclusivamente sobre as lesões da

Unidade de Dermatologia do Hospital
dos Lusíadas de Lisboa

dos pelo diagnóstico, circunstância em que

pele (fototerapia localizada) ou sobre toda a

uma abordagem empática, segura, gradual e

superfície cutânea.

Membro dos Corpos Gerentes
do Grupo Português de Psoríase
da Sociedade Portuguesa de
Dermatologia e Venereologia

compassiva se impõe por parte do médico.

• Agentes sistémicos clássicos – incluindo

Qualquer que seja o caso, a reação do doen-

agentes reguladores da queratinização e

te será sempre singular, porque singulares

cada doente em função das suas idiossinÉ possível prevenir a psoríase?

crasias. Uma perspetiva e conduta adequa-

A psoríase é uma doença genética com-

da marcada pelo otimismo, tranquila, em-

plexa, dependente de múltiplos genes de

pática e disponível será essencial para criar

suscetibilidade, sobre os quais atuam trig-

uma boa relação médico-doente, essencial

gers ambientais diversos que espoletam o

para o sucesso do tratamento.

aparecimento da doença. Assim, na verdade tanto pode um indivíduo fortemente

Que tratamentos existem atualmente?

“marcado” no seu perfil genético nunca

Os tratamentos atualmente disponíveis in-

desenvolver a doença, como outro doente

cluem:

com apenas uns escassos genes de sus-

• Agentes tópicos - produtos que se aplicam

cetibilidade vir a desenvolver a doença por

diretamente nas lesões e na pele em geral.

ação dos tais triggers/agentes ambientais.

• Fototerapias – modalidades que consis-

Entre os triggers mais frequentemente en-

tem na administração, em cabine e sob

volvidos contam-se a infeção pela bacté-

supervisão médica especializada, de luzes

Numa minoria de casos pode ocorrer
uma remissão (cura) espontânea da
doença. Tal é mais frequente nas formas reativas, agudas da dermatose,
nomeadamente na idade pediátrica

são os doentes. Como tal, a atitude do médico deverá também ser singular, dirigida para

SABIA QUE

em apresentações como a psoríase

O DOENTE DEVE DAR
A SUA VERSÃO E EXPLICAR
AS SUAS LIMITAÇÕES E
CONSTRANGIMENTOS.
ADERIR E CUMPRIR COM
O PRECEITUADO. RESISTIR AO
APELO FÁCIL DE ABORDAGENS
FANTASISTAS BASEADAS
EM PRODUTOS E TÉCNICAS
NÃO CIENTIFICAMENTE
COMPROVADOS
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em gotas ou guttata. Na generalidade
dos casos os tratamentos conseguem
uma melhoria acentuada das manifestações da doença, ao ponto de a
tornar minimamente evidente. Tal é o
caso, concretamente, de alguns tratamentos sistémicos, algumas formas
de fototerapia e dos novos agentes
biotecnológicos. No entanto, como
doença crónica, o tratamento deve ter
como objetivo o controlo crónico efetivo da dermatose, das comorbilidades e a obtenção de uma real melhoria
da qualidade de vida relacionada com
a doença.

PSO PORTUGAL
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DA PSORÍASE

PROGRAMA
“A CUIDAR DA SUA PELE”
A PSOPortugal tem estabelecido, ao
longo dos mais de 14 anos de existência, protocolos e acordos de cooperação com estabelecimentos de
saúde, nomeadamente farmácias,
clínicas, termas e outras, que permitem facilitar aos seus associados o
acesso a cuidados de saúde. Neste
âmbito, foi desenvolvido o programa
“A Cuidar da SUA Pele”, que resulta de
um protocolo assinado entre a PSOPortugal, os laboratórios aderentes e
a Associação Nacional de Farmácias
(ANF), ao qual aderiu também a Associação de Farmácias de Portugal
(AFP). Este programa permite aos
sócios da PSOPortugal usufruir de
descontos na aquisição de cremes
hidratantes, champôs e outros auxiliares terapêuticos, que constam
de uma tabela de comparticipações
diferenciação epidérmicas (acitretina), ou

rações e necessidades do doente devem

técnico, aspetos como a eficácia e a efe-

elaborada e disponibilizada pela

são imunomoduladores, atuando sobre o

sempre ser tidas em conta e a escolha do

tividade, a segurança, a experiência prévia

PSOPortugal. Os produtos da tabela

processo inflamatório subjacente à doen-

tratamento deve refletir todos esses aspe-

por parte do doente, as suas comorbili-

serão dispensados pelas farmácias

ça (metotrexato e a ciclosporina).

tos. Só assim se concretiza a adesão ao

dades e o custo devem ser equacionados

apenas ao beneficiário, ou seu repre-

• Agentes biotecnológicos – moléculas

tratamento, a aliança terapêutica e uma

num processo que é sempre de partilha

sentante, que apresente o Cartão de

complexas, obtidas pela tecnologia do ADN

efetiva relação médico-doente. No plano

entre o doente e o seu dermatologista.

Sócio da PSOPortugal válido.

recombinante, com atividade seletiva sobre
os passos decisivos da cascata inflamatória. Tratam-se de agentes de elevadíssima
efetividade e não menos alto custo.
• Pequenas moléculas – Com atividade
na cascata inflamatória da doença, são
pequenas moléculas para administração

ENCAMINHAR UM DOENTE COM PSORÍASE

oral, como o apremilast e os inibidores das

A atitude do médico não especialista em Dermatologia deve ser marcada pelo interesse, em-

JAK (tofacitinib, por exemplo). Aguardam

patia, prudência e espírito de colaboração. As múltiplas matizes e particularidades evolutivas

aprovação pela autoridade nacional do

da doença, as expressões várias que assume em diversas áreas corporais, as variadas for-

medicamento.

mas como a doença reage a cada fármaco, as múltiplas comorbilidades sistémicas e a difícil
prescrição dermatológica, assente em aspetos de “sensibilidade e olho clínico”, aconselham

O tratamento escolhido depende de que

na generalidade dos casos a buscar um apoio especializado. Tal como o diagnóstico de pso-

fatores?

ríase nas franjas extremas da vida, como a infância ou a senescência, tal como a suspeita ou

A opção por um modelo ou modalidade te-

reconhecimento do atingimento das unhas, couro cabeludo, grandes pregas, da face ou dos

rapêutica é sempre discutida com o doente,

genitais, tal como a suspeita ou o conhecimento de comorbilidades sistémicas, de artrite, ou

uma vez expostos os seus alcances, pro-

de forte impacto psicossocial… Todas estas condicionantes deverão suscitar a referenciação

priedades e limitações. As crenças, aspi-

para dermatologista, o qual deverá elaborar estratégia terapêutica, vigilância e seguimento.
|5|
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PSORÍASE: APENAS 54% DOS DOENTES
RECEBE TRATAMENTO
MAIS DE TRÊS
QUARTOS DOS
DOENTES COM
PSORÍASE SEVERA
EM FASE AGUDA
SOFRE DE
ANSIEDADE

Os resultados de um estudo alemão apre-

aqueles que recebem tratamento, sobretu-

mas nos três meses anteriores, foi pos-

sentado no 28º Congresso EADV, que de-

do por via de dermatologistas ou médicos

sível perceber a forma como a psoríase

correu em outubro em Madrid, demonstra-

gerais, sentem alguma insatisfação: dos

se repercute no bem-estar dos doentes.

ram que apenas 54% dos doentes estava

76% que recorrem a dermatologistas, 42%

A nível de sintomas, quase nove em cada

a receber tratamento na altura do estudo

reportaram que o tratamento não estava a

10 (88%) dos doentes apresentavam pla-

(entre dezembro de 2018 e janeiro de

ajudar; dos 23% a irem a médicos gerais,

cas, 77% descamação e 76% prurido. Em

2019). Nos casos em que a psoríase afe-

a percentagem foi ainda maior (54%); nos

81% dos casos há relatos de agravamento

ta mais de 20% do corpo, mais de metade

poucos casos (cerca de 1%) em que se faz

dos sintomas quando sob stress, sendo o

(56%) não recorre a médicos, por ter a per-

uso de alternativas ou centros especializa-

contexto privado (75%) e o trabalho (69%)

ceção de que estes profissionais ou não

dos é onde a percentagem de insatisfação

os fatores mais desencadeantes, seguidos

investem tempo suficiente (49%) ou não

com o tratamento é menor, embora con-

da ingestão de comidas específicas (31%)

se interessam pela doença (29%) ou não

siderável (21%). Baseado no questioná-

e de tensão física (17%). Por estes motivos,

estão bem informados sobre a psoríase

rio online DERMLINE (60 itens), dirigido a

entre outros associados à psoríase, muitos

(26%). Para além de alguma relutância em

indivíduos com doenças dermatológicas

doentes confessaram diminuir as suas ati-

relação à medicação prescrita, com 58%

crónicas (urticária crónica e psoríase), o

vidades sociais. Apesar da melhoria nos

dos afetados a acreditar que não funciona

estudo – “Patients with psoriasis are still

tratamentos para a psoríase, os resultados

e 29% a achar que os efeitos secundários

immensely undertreated: results from the

do estudo apontam para uma realidade

são demasiados, há uma percentagem

dermline online survey”, de Alexander Zink

em que uma parte significativa dos doen-

alarmante de pessoas que desistiu de pro-

et al. – procurou ainda compreender o im-

tes não está a ser tratada de todo ou de

curar ajuda profissional: 47% afirmam estar

pacto da doença na vida dos indivíduos

forma adequada, revelando uma necessi-

A psoríase está associada a vários proble-

habituadas à doença, pelo que lidam com

afetados. Com 650 respostas válidas de

dade de sensibilizar profissionais de saúde

mas psicológicos e afetivos. Um estudo

a doença sem recorrer a médicos. Mesmo

doentes a viver na Alemanha com sinto-

e doentes.

sobre a incidência de ansiedade em indivíduos com psoríase severa em fase aguda
revela que 77% dos sujeitos doentes sofrem
de ansiedade. São mais de três quartos de
indivíduos a padecer dos dois problemas de
saúde, face aos cerca de 19% dos indivíduos
saudáveis que apresentam sintomas de ansiedade. Apresentado na 28ª edição do Congresso EADV, o estudo “Anxiety disorders in

patients severe psoriasis in the acute stage”,

MAIOR GRAVIDADE DE PSORÍASE ASSOCIADA A ESTEATOSE
HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA MAIS SEVERA

de Yanina Kutasevych et al., pretendia medir

Um elevado grau de psoríase está associa-

grau de rigidez hepática e detetar a NASH:

o estado dermatológico do doente (Índice de

do a danos hepáticos mais severos – esta é

maior rigidez indica normalmente a presen-

Gravidade e Extensão da Psoríase – PASI)

a conclusão de um estudo prospetivo de 12

ça da doença ou fibrose do fígado, com pos-

e o grau de ansiedade dos indivíduos (In-

meses levado a cabo no Hospital La Paz, em

sibilidade de desenvolver cirrose, e doença

ventário de Estado-Traço de Ansiedade de

Madrid, com a participação de 64 homens

hepática terminal. Um outro estudo, este

Spielberger – STAI).

diagnosticados com psoríase e esteatose

iraniano e descritivo, com 54 doentes do

Verificou-se que entre os que sofrem de pso-

hepática não alcoólica (NASH), doença com

sexo masculino, mostrou que a prevalência

ríase e ansiedade, 33% apresentavam um

uma prevalência de 20 a 46% mundialmen-

de NASH era alta nos doentes com psoríase

elevado grau de ansiedade, 44% grau médio

te). “Investigações anteriores já estabele-

e que o nível de gravidade da NASH aumen-

e 23% níveis mais baixos. Isto deixa patente

ceram a ligação entre a psoríase e a NASH.

tava nos casos em que a psoríase também

a necessidade de programas interdisciplinas

Este é um dos primeiros estudos a apreciar

era mais severa. A correlação positiva entre

que se foquem no diagnóstico e tratamento

a relação entre a gravidade da psoríase com

os graus de gravidade de NASH e de pso-

da psoríase e na intervenção psicossocial

a gravidade da NASH”, explicou o investiga-

ríase – aferidos através do PASI e dos níveis

específica para melhorar o prognóstico e

dor principal do estudo, Daniel Nieto, durante

de NASH – foi obtida e testada através de

tar a consciencialização para este problema

evolução da doença. A investigação contou

o 28º Congresso EADV. Para tal utilizaram o

métodos estatísticos (Teste Qui-Quadrado e

e a avaliação contínua dos níveis de gravida-

com 127 pessoas (69 homens e 58 mulhe-

Índice de Gravidade e Extensão da Psoríase

Teste Exato de Fisher). Isto deve-se às cito-

de de NASH nos doentes com psoríase (…)

res) com psoríase severa em fase aguda e

(PASI) e o exame elastografia ultrassom, o

cinas e adipócitos pró-inflamatórios, em que

deviam ser priorizadas para ajudar a gerir as

62 (33 homens e 29 mulheres) saudáveis

qual permite mapear as propriedades elás-

as citocinas desencadeiam a psoríase au-

duas condições”, conclui o especialista Da-

para grupo de controlo.

ticas do tecido mole por forma a perceber o

mentando a gravidade da doença. “Aumen-

niel Nieto.
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UMA DOENÇA SISTÉMICA
QUE SE REFLETE NA PELE
A PSORÍASE FOI UM DOS TEMAS EM GRANDE DESTAQUE NO EADV 2019, QUE DECORREU EM MADRID,
EM OUTUBRO. PARTILHAMOS AQUI ALGUNS POSTERS EM DESTAQUE SOBRE O TEMA.

res deste trabalho sugerem que a informação
microscópica pode ser útil na definição do
nível de clearance e no controlo dos efeitos
secundários. Assim, sustentam a utilização
de tecnologias não invasivas – como a dermoscopia, a microscopia confocal de refletância (MCR) ou a tomografia de coerência
ótica (OCT) – em substituição da biópsia na
obtenção de informação microscópica.
O estudo relatado neste poster envolveu 36
doentes aleatoriamente selecionados para
dois braços distintos: num dos braços, os
doentes foram tratados com creme de clobetasol uma vez por dia entre duas a quatro
semanas (mediante a resposta); no outro
braço do estudo, os doentes foram tratados

TRATAMENTO PROATIVO NA DERMATITE
ATÓPICA E TEMPOS DE RESPOSTA
NA PSORÍASE MODERADA A SEVERA

com calcipotriol e espuma de dipropionato de
betametasona (Cal/BD) uma vez por dia durante quatro semanas.

No poster Direct comparison of Proactive

Como princiais conclusões, os autores apu-

Treatment with Tacrolimus ointment versus

raram que a combinação Cal/BD foi mais

Mometasone furoate cream in patients with

eficaz que o comparador após quatro sema-

Atopic Dermatitis, assinado por Dähnherdt-

nas de tratamento e induziu uma redução

-Pfeiffer et al. e apresentado no EADV 2019,

mais rápida da hiperqueratose e da acantose

procurou-se avaliar o efeito na preservação da

quando comparado com o calcipotriol. Os

barreira cutânea do tratamento proativo com

doentes no braço Cal/BD mostraram um ní-

tacrolimus (TAC) em pomada 0,1% compara-

vel de satisfação superior com o tratamento,

tivamente a furoato de mometasona (MF) em

comparativamente aos doentes do outro bra-

creme 0,1% num grupo de 20 doentes adultos

ço do estudo.

com dermatite atópica (DA) ativa.

Além disso, os resultados do estudo mostra-

Numa fase reativa, os doentes aplicaram TAC

ram que a MCR e a TCO permitem a visua-

ou MF nas lesões que apresentavam nos

lização microscópica dos vasos dilatados, o

braços (SCORAD local), duas vezes ao dia,

que, por sua vez, permite indicar o efeito ia-

durante 10 dias. Posteriormente, os doentes

vada melhoria na ICLL e em todos os lípidos

lidade de permanecer em estado de resposta

trogénico dos corticosteróides.

entraram numa fase proativa com a duração

da barreira cutânea, com um aumento mais

durante os 365 dias do estudo é mais elevada

Assim sendo, os médicos e investigadores

de 12 semanas, em que aplicaram TAC ou

significativo e mais célere da ICLL normal

com brodalumab versus ustecinumab (com

de Barcelona concluíram que os dados mi-

MF duas vezes por semana. Às semanas 6

com TAC do que com MF.

a diferença entre terapêuticas a ser de 21%

croscópicos melhoram a deteção de eventos

e 12 foram recolhidas amostras do estrato

Multistate modelling of time to response in

ao dia 365); o tempo médio de permanência

adversos precoces, assim como o nível de

córneo (EC) através de uma nova técnica não

patients with moderate to severe psoriasis

em estado de resposta foi de 215 dias com

resposta terapêutica.

invasiva (TEM) e quantificados os lípidos in-

treated with brodalumab or ustekinumab in

brodalumab e de 145 dias com ustecinumab.

Kokolakis et al. assinam o póster intitulado

tercelulares, os espaços intercelulares (ICS) e

the AMAGINE-2 and -3 studies dá título a

a lamela lipídica intercelular (ICLL).

um poster apresentado no EADV 2019, des-

of complete clearance: A subgroup analysis

Os resultados mostraram que durante o pe-

ta feita por um dermatologista português.

ríodo de 12 semanas de tratamento proati-

Paulo Filipe, do Hospital de Santa Maria, é o

RESULTADOS NA PSORÍASE EM PLACAS
LIGEIRA A MODERADA E NA PSA
CONCOMITANTE

psoriatic arthritis, em apresentação no EADV

vo, o SCORAD local médio diminuiu signifi-

primeiro autor deste trabalho, cujo objetivo

Non-invasive clinical and microscopic eva-

2019, em Madrid. O objetivo do trabalho foi

cativamente de 24,5 em baseline para níveis

foi o de comparar, através da tecnologia de

luation of the response to treatment with

comparar o tempo decorrido até uma subpo-

Brodalumab is associated with high rates
of patients with psoriasis and concomitant

indetetáveis com TAC e de 31,5 em baseline

multistate modelling, duas terapêuticas dis-

clobetasol cream versus calcipotriol/be-

pulação de doentes com psoríase e com ar-

para 3,8 com MF. A análise das imagens da

tintas (brodalumab e ustecinumab), em três

thametasone diproprionate foam in mild to

trite psoriática (PsA) concomitante tratados

TEM mostraram um aumento do compri-

parâmetros concretos – probabilidade de

moderate plaque psoriasis: an investigator-

com brodalumab versus ustecinumab atingir

mento médio da ICLL no ICL mais significa-

atingir o estado de resposta, probabilidade de

-iniciatiated, phase IV, unicentric, open, ran-

níveis de PASI 100.

tivo no grupo tratado com TAC comparati-

permanecer em estado de resposta ao longo

domized clinical trial foi o poster apresentado

Este estudo concluiu que, no geral, os doentes

vamente com o grupo tratado com MF, após

do tempo e tempo médio de permanência em

no EADV 2019 por um grupo de médicos e

tratados com brodalumab atingiram níveis

seis e 12 semanas.

estado de resposta –, em doentes com pso-

investigadores do Departamento de Derma-

mais elevados de clearance cutânea, com-

Face aos resultados obtidos, os autores deste

ríase moderada a severa.

tologia do Hospital Clínico de Barcelona e do

parativamente com os doentes tratados com

trabalho sugerem que o tratamento proativo

Os autores concluíram que: a probabilidade

IDIBAPS (Universidade de Barcelona).

ustecinumab. Para doentes com PsA conco-

com TAC e MF tem efeitos positivos na ho-

de atingir o estado de resposta é aproxima-

Apesar da eficácia dos tratamentos tópicos

mitante, estes valores foram de 39% versus

meostase da pele dos doentes com DA mo-

damente duas vezes maior com brodalumab,

para a psoríase em placas ser habitualmente

21%. Nos doentes sem PsA concomitante os

derada a severa. E concluem que foi obser-

comparativamente a ustecinumab; a probabi-

avaliada através de exames clínicos, os auto-

valores foram, respetivamente, de 45% e 27%.
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DIA MUNDIAL DA PSORÍASE

COMO TRATAR A PSORÍASE
TOPICAMENTE A LONGO PRAZO?
A SESSÃO “SPOTLIGHT ON TOPICAL LONG-TERM THERAPY OF PSORIASIS – PAST, CURRENT AND FUTURE’S
OPPORTUNITIES”, PROMOVIDA PELA LEO PHARMA NO ÂMBITO DO CONGRESSO EADV 2019, QUE DECORREU
RECENTEMENTE EM MADRID, PROCUROU SALIENTAR A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM TÓPICA NUM REGIME
DE GESTÃO E CONTROLO DA PSORÍASE A LONGO PRAZO, DISCUTINDO AS TENDÊNCIAS PASSADAS, OS DESAFIOS
ATUAIS E AS ESTRATÉGIAS A ADOTAR NO FUTURO.

Para começar, e em contraste com o tratamento sistémico e a terapia biológica,
o moderador expôs o problema de falta
de informação sobre a eficácia e segurança – incluindo a questão da “fadiga
tópica” – de uma abordagem tópica a
longo prazo e de pouca atualização de
recomendações, resultando em insuficiências nalguns casos, por exemplo,
sobre como individualizar os cuidados.
Por sua vez, o dermatologista Diamant
Thaçi, que também participou neste
painel, lembrou que “os últimos estudos controlados foram em 2008” e que
dessas pesquisas se retirou o ensinamento de que a tática de tratar “quando
é preciso” não funciona: “no controlo é
preciso uma ‘receita’, uma estratégia”, e,
para isso, tem de haver ensaios para testar uma gestão proativa e a prevenção
de recaídas. A este propósito, o estudo
PSO-Long, que averigua quanto a uma
aplicação tópica duas vezes por semana
a longo prazo, foi mencionado.
Outros dois grandes obstáculos colocam-se ainda dentro do consultório. Por
um lado, existe uma relutância por parte dos doentes quanto aos tratamentos
Na terapia tópica da psoríase, no último

que é apenas “reativo, pelo que o doente

ríase, em consonância com as recomen-

com corticoesteroides por terem o pre-

ano, a estratégia adotada tem sido a de

nunca está livre da doença – tem sem-

dações mais recentes e em detrimento

conceito de que são perigosos e, por ou-

aplicar os fármacos quando os sintomas

pre, de alguma forma, lesões”, referiu o

do procedimento sequencial, utilizado no

tro, os médicos nem sempre têm tempo

parecem regressar. Apesar de este trata-

moderador da sessão e dermatologista

passado, de limpeza rápida das lesões.

para esclarecer todas as dúvidas e tran-

mento permitir uma diminuição das le-

espanhol, Jose-Manuel Carrascosa.

Não obstante, existem diversos desafios

quilizar os utentes.

sões, mesmo em casos mais graves da

Tendo isto em mente, o médico alertou

no que respeita ao tratamento da psoría-

Este receio dos efeitos secundários da

doença, após quatro semanas, esta ati-

para a necessidade de um regime de

se a longo prazo com recurso a terapêu-

medicação, “sejam reais ou sobresti-

tude tem o problema de dar um controlo

tratamento de manutenção para a pso-

tica tópica.

mados”, possibilita, com frequência, que
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FLASHES EADV 2019

nem a limpeza da pele seja atingida, pois

Porém, de acordo com Diamant Thaçi,

os doentes “param a medicação quando

ensinar os doentes nem sempre é fácil

acham que é suficiente e só usam quan-

porque nem todos respondem da mes-

do está pior”, declarou outro dos derma-

ma forma. Apresentar evidência cien-

tologistas que participou na sessão da

tífica “torna mais fácil convencê-los,

LEO Pharma, Colin Theng. É importante

mas sem tempo é mais difícil. Assim,

“desconstruir conceções erradas sobre

teremos um problema com a adesão

os tratamentos e controlar os sintomas

terapêutica”, assegurou.

rapidamente e explicar aquilo que é ex-

Para além da “fobia de corticoeste-

petável – em termos de tempo e de efei-

roides”, a dificuldade dos doentes em

tos – para os doentes saberem com o

manter hábitos diários de tratamento

que contar, terem confiança no médico e

não passou ao lado na discussão. “Ain-

não desistirem”, afirmou.

da estamos a tratar os doentes?” foi a
pergunta lançada por Diamant Thaçi
a este propósito. O profissional referiu
que às vezes são prescritos quatro medicamentos a utilizar diariamente e que
os doentes não o fazem porque não é

ESTE RECEIO DOS
EFEITOS SECUNDÁRIOS
DA MEDICAÇÃO, “SEJAM
REAIS OU SOBRESTIMADOS”,
POSSIBILITA, COM
FREQUÊNCIA, QUE NEM
A LIMPEZA DA PELE SEJA
ATINGIDA, POIS OS DOENTES
“PARAM A MEDICAÇÃO
QUANDO ACHAM QUE É
SUFICIENTE E SÓ USAM
QUANDO ESTÁ PIOR”

conveniente ou simples, sobretudo pensando na adoção desse comportamento ao longo da vida.
Por forma a potenciar a adesão duradoura, os três profissionais concordaram que a eficácia dos tratamentos,
associada a uma resposta rápida e eficiente, é o mais importante para não retirar aos doentes a esperança e a perspetiva de melhorar, motivando-os. Por
saberem que ter um fármaco mais rápido e com os mesmos níveis de eficácia e tolerância é um desafio, ensinar o
doente com psoríase acerca da gestão
da doença, procurando soluções criativas e personalizadas a cada doente,
torna-se essencial numa abordagem à
psoríase a longo prazo.
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KYNTHEUM 210 MG SOLUÇÃO
INJETÁVEL EM SERINGA PRÉ-CHEIA
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
▼Este medicamento está sujeito a monitorização
adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de
nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas. Para saber como notificar
reações adversas, ver secção 4.8 do Resumo das
Características do Medicamento (RCM). NOME:
Kyntheum 210 mg solução injetável em seringa pré-cheia. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Cada seringa pré-cheia contém 210 mg de brodalumab em 1,5 ml de solução. 1 ml de solução
contém 140 mg de brodalumab. Brodalumab é um
anticorpo monoclonal recombinante humano produzido em células de Ovário do Hamster Chinês
(CHO). Lista completa de excipientes, ver secção 6.1
do RCM. FORMA FARMACÊUTICA: Solução injetável. A solução é límpida a ligeiramente opalescente,
incolor a ligeiramente amarelada e sem partículas.
INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Tratamento da psoríase em placas, moderada a grave, em doentes adultos que são elegíveis para terapêutica sistémica.
POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Kyntheum deverá ser utilizado sob a orientação e supervisão de um médico com experiência no diagnóstico e tratamento da psoríase. Posologia: A dose
recomendada é de 210 mg administrada por injeção subcutânea nas semanas 0, 1 e 2, seguida de
210 mg de 2 em 2 semanas. Deve ser considerada a
interrupção do tratamento em doentes que não tenham demonstrado resposta após 12 a 16 semanas
de tratamento. Alguns doentes que inicialmente
apresentam apenas uma resposta parcial podem
melhorar posteriormente com a manutenção do
tratamento para além das 16 semanas. Populações
especiais – Idosos (com idade igual ou superior a 65
anos): Não é recomendado o ajuste posológico nos
doentes idosos (ver secção 5.2 do RCM). Compromisso renal e hepático: Kyntheum não foi estudado
nestas populações de doentes. Não pode ser feita
qualquer recomendação posológica. População pediátrica: A segurança e eficácia de Kyntheum em
crianças e adolescentes com idade inferior a 18
anos não foram ainda estabelecidas. Não existem
dados disponíveis. Modo de administração: Kyntheum é administrado por injeção subcutânea.
Cada seringa pré-cheia é para utilização única apenas. Kyntheum não deve ser injetado em áreas em
que a pele está sensível, com contusões, vermelha,
dura, espessa, escamosa ou afetada pela psoríase.
A seringa pré-cheia não pode ser agitada. Após treino adequado sobre a técnica de injeção subcutânea, a injeção de Kyntheum pode ser administrada
pelo próprio doente, quando considerado adequado pelo médico. Os doentes devem ser instruídos
para injetar a quantidade total de Kyntheum, de
acordo com as instruções fornecidas no folheto informativo. As instruções completas para a administração encontram-se no folheto informativo. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à substância
ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1 do RCM. Doença de Crohn ativa.
Infeções ativas clinicamente relevantes (p. ex. tuberculose ativa, ver secção 4.4 do RCM). ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: Rastreabilidade: De forma a melhorar a rastreabilidade dos medicamentos biológicos, o nome
e o número de lote dos produtos administrados
devem ser claramente registados. Doença de
Crohn: Existem poucos dados sobre doentes com
antecedentes de doença de Crohn. A prescrição de
Kyntheum a doentes com antecedentes de doença
de Crohn deverá ser feita com precaução. Os doentes com antecedentes da doença de Crohn devem
ser acompanhados relativamente a sinais e sintomas da doença de Crohn ativa. Caso os doentes desenvolvam a doença de Crohn ativa, o tratamento
deve ser interrompido definitivamente. Ideação e
comportamento suicida: Foram notificados ideação
e comportamento suicida, incluindo o suicídio consumado, em doentes tratados com Kyntheum. A
maioria dos doentes com comportamento suicida
teve antecedentes de depressão e/ou ideação ou
comportamento suicida. Não foi estabelecida uma

associação causal entre o tratamento com Kyntheum e o risco acrescido de ideação e comportamento suicida. Os riscos e os benefícios do tratamento com Kyntheum devem ser cuidadosamente
ponderados para os doentes com antecedentes de
depressão e/ou ideação ou comportamento suicida
ou para os doentes que desenvolvam tais sintomas.
Os doentes, prestadores de cuidados e familiares
devem ser informados da necessidade de estarem
alerta para o aparecimento ou o agravamento da
depressão, ideação suicida, ansiedade ou outras alterações de humor e os mesmos devem contactar o
respetivo profissional de saúde, caso esses eventos
ocorram. Se um doente apresentar sintomas novos
ou agravados de depressão e/ou forem identificados ideação ou comportamento suicida, recomenda-se a descontinuação do tratamento com Kyntheum. Infeções: Kyntheum pode aumentar o risco
de infeções. Durante o período de 12 semanas do
ensaio clínico controlado por placebo, em doentes
com psoríase, foram observadas infeções graves em
0,5% dos doentes a receber Kyntheum (ver secção
4.8 do RCM). Recomenda-se precaução ao considerar a utilização de Kyntheum em doentes com uma
infeção crónica ou com antecedentes de infeções
recorrentes. Os doentes devem ser instruídos a procurar aconselhamento médico se surgirem sinais ou
sintomas sugestivos de uma infeção. Se um doente
desenvolver uma infeção grave, este deverá ser cuidadosamente monitorizado e não deverá ser administrado Kyntheum até resolução da infeção. Nos
ensaios clínicos não foram comunicados casos de
tuberculose ativa. No entanto, Kyntheum não deve
ser administrado em doentes com tuberculose ativa. Em doentes com tuberculose latente a terapêutica antituberculosa deve ser considerada antes do
início do tratamento com Kyntheum. Contagem absoluta de neutrófilos reduzida: Durante o período
de 12 semanas do ensaio clínico controlado por placebo em doentes com psoríase, foi observada uma
contagem absoluta de neutrófilos (ANC) reduzida
em 5,6% dos doentes a receber Kyntheum, que era
geralmente transitória e reversível. Foram observados ocasionalmente Grau 3 e 4. Nenhuma diminuição da ANC de Grau 3 ou 4 nos doentes com psoríase foi associada a uma infeção grave (ver também a
secção 4.8 do RCM). Vacinação: Recomenda-se que
todas as imunizações dos doentes sejam atualizadas, de acordo com as orientações locais relativas à
imunização, antes do início do tratamento com Kyntheum. Não devem ser administradas vacinas vivas
simultaneamente com Kyntheum (ver secção 4.5 do
RCM). Não existem dados disponíveis sobre a resposta a vacinas vivas ou o risco de infeção, ou de
transmissão de infeção, após a administração de
vacinas vivas em doentes a receber Kyntheum. Vacinação de crianças: A vacinação de crianças com vacinas vivas após o terceiro trimestre de exposição
ao Kyntheum deve ser discutida com um médico
(ver secção 4.6 do RCM). Terapêutica imunossupressora concomitante: A segurança e a eficácia de
Kyntheum em combinação com imunossupressores, incluindo biológicos, ou fototerapia não foram
avaliadas. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E
OUTRAS FORMAS DE INTERAÇÃO: Não devem
ser administradas vacinas vivas simultaneamente
com Kyntheum (ver secção 4.4 do RCM). A formação de enzimas CYP450 pode ser alterada pelo aumento dos níveis de determinadas citocinas (por
exemplo, IL-1, IL-6, IL-10, TNFα, IFN) durante a inflamação crónica. Embora não tenha sido comunicado
um papel para a interleucina (IL)-17A e IL-17RA na
regulação das enzimas CYP450, o efeito de brodalumab na atividade da CYP3A4/3A5 foi avaliado num
estudo de interação de doença-medicamento-medicamento. Em doentes com psoríase em placas,
moderada a grave, uma única dose subcutânea de
210 mg de brodalumab aumentou a exposição de
midazolam, um substrato de CYP3A4/3A5, em 24%.
Com base na magnitude da alteração na exposição
de midazolam, não é necessário o ajuste posológico
dos substratos de CYP3A4/3A5, quando administrados de forma concomitante com Kyntheum. FERTILIDADE, GRAVIDEZ E ALEITAMENTO: Mulheres com
potencial para engravidar: As mulheres com potencial para engravidar têm de utilizar métodos contracetivos eficazes durante o tratamento e durante,
pelo menos, 12 semanas após o tratamento. Gravi-

dez: A quantidade de dados sobre a utilização de
brodalumab em mulheres grávidas é limitada ou
inexistente. Os estudos em animais não indicam
efeitos nefastos diretos ou indiretos no que respeita
à toxicidade reprodutiva (ver secção 5.3 do RCM).
Sabe-se que a IgG2 humana atravessa a barreira
placentária e brodalumab é uma IgG 2 humana,
portanto, brodalumab tem o potencial para ser
transmitido da mãe para o feto em desenvolvimento. Como medida de precaução, é preferível evitar a
utilização de Kyntheum durante a gravidez. Uma vez
que o metabolismo de brodalumab nos bebés não é
conhecido, o risco-benefício de exposição do bebé a
vacinas vivas após exposição a Kyntheum durante o
terceiro trimestre deve ser discutido com um médico. Amamentação: Desconhece-se se o brodalumab
é excretado no leite humano. Brodalumab é um anticorpo monoclonal e é expectável que esteja presente no primeiro leite e em níveis baixos depois.
Não pode ser excluído qualquer risco para os recém-nascidos/lactentes. Tem que ser tomada uma
decisão sobre a descontinuação da amamentação
ou a descontinuação/abstenção da terapêutica com
Kyntheum tendo em conta o benefício da amamentação para a criança e o benefício da terapêutica
para a mulher. Fertilidade: Não há dados disponíveis sobre os efeitos de brodalumab sobre a fertilidade humana. Os estudos em animais não mostraram efeitos nos órgãos reprodutores masculinos e
femininos e no número, mobilidade ou morfologia
de espermatozoides (ver secção 5.3 do RCM). EFEITOS SOBRE A CAPACIDADE DE UTILIZAR MÁQUINAS: Os efeitos de Kyntheum são nulos ou desprezáveis. EFEITOS INDESEJÁVEIS: Resumo do perfil
de segurança: As reações adversas comunicadas
com maior frequência em todos os doentes tratados com Kyntheum foram artralgia (4,6%), cefaleia
(4,3%), fadiga (2,6%), diarreia (2,2%) e dor orofaríngea (2,1%). As reações adversas observadas em ensaios clínicos estão listadas por classes de sistemas
de órgãos segundo a base de dados MedDRA. Dentro de cada classe de sistema de órgãos, as reações
adversas estão classificadas por frequência, com as
reações mais frequentes primeiro. Dentro de cada
grupo de frequência, as reações adversas estão
apresentadas por ordem decrescente de gravidade.
Além disso, a categoria correspondente para cada
frequência de reação adversa é baseada na seguinte convenção: muito frequentes (≥1/10), frequentes (≥1/100, <1/10), pouco frequentes (≥1/1.000,
<1/100), raras (≥1/10.000, <1/1.000) e muito raras
(<1/10.000). Infeções e infestações: Frequentes –
Gripe, infeções por tinha (incluindo tinha do pé, tinha versocor, tinha crural); Pouco frequentes - Infeções por Candida (incluindo infeções orais, genitais
e esofágicas). Doenças do sangue e do sistema linfático: Frequentes – Neutropenia. Doenças do sistema
nervoso: Frequentes – Cefaleia. Afeções oculares:
Pouco Frequentes – Conjuntivite. Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino: Frequentes – Dor
orofaríngea. Doenças gastrointestinais: Frequentes
– Diarreia; Náuseas. Afeções musculosqueléticas e
dos tecidos conjuntivos: Frequentes – Artralgia;
Mialgia. Perturbações gerais e alterações no local
de administração: Frequentes – Fadiga, reações no
local da injeção (incluindo eritema no local da injeção, dor, prurido, contusão, hemorragia). Descrição
das reações adversas selecionadas: Infeções: Durante o período de 12 semanas do ensaio controlado
por placebo, na psoríase em placas, foram comunicadas infeções em 25,4% dos doentes tratados com
Kyntheum, em comparação com 23,4% dos doentes
tratados com placebo. A maioria das infeções consistiu em nasofaringite, infeções do trato respiratório superior, faringite, infeções do trato urinário,
bronquite e gripe, não tendo sido necessária a suspensão do tratamento. Ocorreram infeções graves
em 0,5% dos doentes tratados com Kyntheum e em
0,2% dos doentes tratados com placebo. Foram observadas taxas superiores de infeções fúngicas, essencialmente infeções por Candida nas mucosas e
na pele sem gravidade, em doentes com Kyntheum,
comparativamente aos doentes com placebo, 1,8%
por oposição a 0,9%, respetivamente. Foram observados em ensaios clínicos um caso grave de meningite por criptococo e um caso grave de infeção coccidioides (ver secção 4.4 do RCM). Ao longo da semana 52, as taxas de exposição ajustada dos acon-
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tecimentos (por 100 doentes-ano) para as infeções
foram de 114,6 para os doentes tratados com Kyntheum e de 118,1 para os doentes tratados com
ustecinumab. As taxas de eventos de exposição
ajustada (por 100 doentes-ano) para as infeções
graves foram de 1,3 para os doentes tratados com
Kyntheum e de 1,0 para os doentes tratados com
ustecinumab. Neutropenia: Durante o período de
12 semanas dos ensaios clínicos controlados por
placebo, foi notificada neutropenia em 0,8% doentes tratados com Kyntheum em comparação com
0,5% doentes tratados com placebo. A maioria das
reações adversas de neutropenia associada a Kyntheum observadas foram ligeiras, transitórias e reversíveis. Foi reportada neutropenia de Grau 3 e 4
em 0,4 dos doentes a receber Kyntheum em comparação com 0,2% dos doentes que receberam ustecinumab e nenhum nos doentes que receberam
placebo. Não foram associadas infeções graves a
casos de neutropenia. Imunogenicidade: Desenvolveram-se anticorpos contra brodalumab em 2,7%
(122/4.461) dos doentes tratados com Kyntheum
até 52 semanas em ensaios clínicos na psoríase
(0,3% destes doentes tinham anticorpos contra brodalumab na linha de base). Destes doentes, nenhum tinha anticorpos neutralizantes. Não foi associada qualquer evidência de perfil farmacocinético
alterado, resposta clínica ou perfil de segurança ao
desenvolvimento de anticorpos contra brodalumab.
DATA DA REVISÃO DO TEXTO: outubro de 2017.
TAIM: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Dinamarca. Para mais informações, deverá contactar o titular da autorização de introdução
no mercado. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA: Medicamento Sujeito a Receita Médica Restrita.

ENSTILAR 0.5 MG/G + 0.05 MG/G
ESPUMA CUTÂNEA
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
NOME DO MEDICAMENTO Enstilar 0.5 mg/g
+ 0.05 mg/g espuma cutânea. COMPOSIÇÃO
QUALITATIVA E QUANTITATIVA Um grama de espuma cutânea contém 50 microgramas de calcipotriol
(sob a forma mono-hidratada) e 0.5 mg de betametasona (sob a forma de dipropionato). Excipiente(s)
com efeito conhecido: Butil-hidroxitolueno (E321)
50 microgramas/g espuma cutânea. FORMA
FARMACÊUTICA Espuma cutânea. Após pulverização, forma-se uma espuma branca a esbranquiçada. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS Tratamento
tópico de psoríase vulgar em adultos. POSOLOGIA
E MODO DE ADMINISTRAÇÃO Posologia Enstilar
espuma deve ser aplicado na área afetada uma vez
por dia. O período de tratamento recomendado é
de 4 semanas. A dose máxima diária de Enstilar não
deve ser superior a 15 g, isto é, um recipiente de
60 g deve durar pelo menos 4 dias. Os 15 g correspondem à quantidade administrada do recipiente,
se o aplicador for totalmente pressionado durante
aproximadamente um minuto. Uma aplicação durante dois segundos dispensa aproximadamente
0,5 g. Como referência, 0,5 g de espuma devem
cobrir uma área de pele que corresponde aproximadamente à área de superfície da mão de um
adulto. Se utilizar outros produtos tópicos contendo
calcipotriol além de Enstilar, a dose total de todos
os produtos contendo calcipotriol não deve exceder
15 g por dia. A superfície total do corpo a tratar não
deve exceder 30%. Populações especiais Disfunção
renal e hepática A segurança e eficácia de Enstilar
espuma em doentes com insuficiência renal grave
ou perturbações hepáticas graves não foram avaliadas. População pediátrica A segurança e eficácia
de Enstilar espuma em crianças com menos de 18
anos de idade, não foi estabelecida. Não existem
dados disponíveis. Modo de administração Para uso
cutâneo. O recipiente deve ser agitado durante alguns segundos antes do seu uso. Enstilar deve ser
aplicado por pulverização, segurando o recipiente,
pelo menos a 3 cm da pele. A espuma pode ser
pulverizada segurando o recipiente em qualquer
posição, exceto horizontalmente. Enstilar deve ser
pulverizado diretamente sobre cada área da pele

afetada e espalhado com cuidado. As mãos deverão
ser lavadas após a utilização de Enstilar (a menos
que Enstilar seja utilizado para tratar as mãos) para
evitar que se espalhe acidentalmente em outras
partes do corpo. A aplicação sob pensos oclusivos
deve ser evitada, uma vez que aumenta a absorção sistémica dos corticosteroides. Recomenda-se
não tomar um duche ou banho imediatamente
após a aplicação de Enstilar. CONTRAINDICAÇÕES
Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Enstilar é contraindicado
em psoríase eritrodérmica e pustular. Devido à
presença do calcipotriol, o Enstilar é contraindicado em doentes com perturbações do metabolismo
do cálcio. Devido à presença do corticosteroide, o
Enstilar está contraindicado nas seguintes situações se presentes na área a tratar: Lesões na pele
originadas por vírus (ex. herpes ou varicela), infeções da pele bacterianas ou fúngicas, infeções parasitárias, manifestações da pele relacionadas com
tuberculose, dermatite perioral, atrofia da pele, estrias atróficas, fragilidade das veias da pele, ictiose,
acne vulgar, acne rosácea, rosácea, úlceras e feridas. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS
DE UTILIZAÇÃO Reações adversas locais O Enstilar
contém um esteroide potente do grupo III, pelo que
deve ser evitado o tratamento concomitante com
outros esteroides na mesma área. A pele do rosto e
genitais é muito sensível aos corticosteroides. Este
medicamento não deve ser utilizado nestas áreas.
O doente deve ser instruído no sentido da correta
utilização do medicamento, de forma a evitar a aplicação e transferência acidental para o rosto, boca e
olhos. As mãos devem ser lavadas após cada aplicação para evitar a transferência acidental para estas
áreas. Reações adversas aos excipientes O Enstilar
contém butil-hidroxitolueno (E321) como excipiente, o qual pode causar reações cutâneas locais (ex:
dermatite de contacto), ou irritação ocular e das
membranas mucosas. EFEITOS INDESEJÁVEIS A
estimativa da frequência de reações adversas baseia-se numa análise de dados de estudos clínicos.
As reações adversas mais frequentemente notificadas durante o tratamento são reacções no local
de aplicação. As reações adversas encontram-se
listadas de acordo com o MedDRA SOC e as reações
adversas individuais estão listadas começando pelas mais frequentemente relatadas. Dentro de cada
classe de frequência, as reações adversas estão listadas por ordem decrescente de gravidade. Muito
frequentes (≥1/10), Frequentes (≥1/100 a <1/10),
Pouco frequentes (≥1/1.000 a <1/100), Raras
(≥1/10.000 a <1/1.000), Muito raras (<1/10.000),
Desconhecidas (não podem ser calculadas a partir dos dados disponíveis). Infeções e infestações
Pouco frequentes: Foliculite. Doenças do sistema
imunitário Pouco frequentes: Hipersensibilidade.
Doenças do metabolismo e da nutrição Pouco frequentes: Hipercalcemia (foi observada hipercalcemia ligeira). Afeções oculares Desconhecidas: Visão
turva. Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos Pouco frequentes: Hipopigmentação da pele;
Desconhecidas: Alterações da cor do cabelo (tem
sido notificada na combinação de calcipotriol e
betametasona uma descoloração transitória do cabelo no local da aplicação no couro cabeludo, para
uma cor amarelada em cabelo branco ou grisalho).
Perturbações gerais e alterações no local de administração Pouco frequentes: Efeito rebound, prurido
no local de aplicação e irritação no local de aplicação. Considera-se que as seguintes reações adversas estão relacionadas com as classes farmacológicas do calcipotriol e betametasona, respetivamente: Calcipotriol As reações adversas incluem reação
no local da aplicação, prurido, irritação da pele, sensação de queimadura e picada, pele seca, eritema,
erupção cutânea, dermatite, agravamento da psoríase, reações de fotossensibilidade e hipersensibilidade, incluindo casos muito raros de angioedema e
edema facial. Os efeitos sistémicos após a utilização
tópica podem aparecer muito raramente, causando
hipercalcemia ou hipercalciúria. Betametasona (sob
a forma de dipropionato) Podem ocorrer reações
locais após o uso tópico, especialmente durante
aplicação prolongada, incluindo atrofia da pele,
telangiectasias, estrias, foliculite, hipertricose, dermatite perioral, dermatite de contacto alérgica,
despigmentação e mília coloidal. No tratamento da

psoríase com corticosteroides tópicos pode existir
o risco de desenvolver psoríase pustulosa generalizada. As reações sistémicas devido à utilização
tópica de corticosteroides são raras em adultos,
contudo podem ser graves. Pode ocorrer supressão
adrenocortical, cataratas, infeções, impacto no controlo glicémico da diabetes mellitus e aumento da
pressão intraocular, especialmente após tratamento prolongado. As reações sistémicas ocorrem mais
frequentemente quando Enstilar é aplicado sob
oclusão (plástico, dobras da pele), quando aplicado
em áreas extensas e durante tratamentos prolongados. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO
NO MERCADO LEO Pharma A/S - Industriparken 55,
DK-2750 Ballerup, Dinamarca DATA DA REVISÃO
DO TEXTO 08/2018. Medicamento sujeito a receita
médica. Comparticipado no escalão A (90%), quando mencionada a Lei nº 6/2010. Para mais informações deverá contactar o representante do Titular da
AIM em Portugal: LEO Farmacêuticos, Lda. (Linha de
Informação/Farmacovigilância - Telef: 217110760).

PROTOPIC 0,1% POMADA
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
NOME DO MEDICAMENTO Protopic 0,1% pomada
COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 1 g
de Protopic 0,1% pomada contém 1,0 mg de tacrolímus sob a forma mono-hidratada (0,1%). Excipiente
com efeito conhecido Butil-hidroxitolueno (E321)
15 microgramas/g de pomada. FORMA FARMACÊUTICA Pomada. Pomada de cor branca a ligeiramente
amarelada. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS Protopic
0,1% pomada está indicado em adultos e adolescentes (com idade igual ou superior a 16 anos de
idade).Tratamento da recidiva Adultos e adolescentes (com idade igual ou superior a 16 anos de idade)
- Tratamento de dermatite atópica moderada a grave em adultos que não têm uma resposta adequada
ou são intolerantes às terapêuticas convencionais,
tais como corticosteroides tópicos. Tratamento de
manutenção Tratamento da dermatite atópica moderada a grave, para a prevenção de recidivas e prolongamento dos intervalos entre recidivas, em
doentes que apresentam elevada frequência de
exacerbações da doença (ou seja, ocorrem 4 ou
mais vezes por ano) e que tenham tido uma resposta inicial até um máximo de 6 semanas de tratamento com tacrolímus pomada duas vezes por dia (lesões tratadas, praticamente tratadas ou
ligeiramente afetadas). POSOLOGIA E MODO DE
ADMINISTRAÇÃO O tratamento com Protopic
deve ser iniciado por médicos que tenham experiência no diagnóstico e tratamento da dermatite
atópica. Protopic está disponível em duas dosagens,
Protopic 0,03% e Protopic 0,1% pomada. Posologia
Tratamento da recidiva Protopic pode ser usado
para tratamento de curto prazo e de longo prazo
intermitente. O tratamento não deve ser contínuo a
longo prazo. O tratamento com Protopic deve ser
iniciado aos primeiros sinais e sintomas. Cada região cutânea afetada deve ser tratada com Protopic
até as lesões terem desaparecido, quase desaparecido ou estarem ligeiramente afetadas. Daí para a
frente, os doentes são considerados adequados
para o tratamento de manutenção (ver abaixo). O
tratamento deve ser reiniciado aos primeiros sinais
de recorrência (recidiva) dos sintomas da doença.
Adultos e adolescentes (com idade igual ou superior a 16 anos) - O tratamento deverá iniciar-se com
a aplicação de Protopic 0,1% duas vezes por dia e
deve ser continuado até ao desaparecimento da lesão. O tratamento com Protopic 0,1% duas vezes
por dia deve ser reiniciado se os sintomas reaparecerem. Se a situação clínica permitir, deverá tentar-se reduzir a frequência das aplicações ou utilizar a
dosagem mais baixa, Protopic 0,03% pomada. De
um modo geral, observa-se melhoria, uma semana
após o início do tratamento. Se decorridas duas semanas de tratamento não forem observados sinais
de melhoria, há que considerar outras opções terapêuticas. População idosa - Não foram realizados
estudos específicos na população idosa. No entanto, a experiência clínica disponível nesta população

de doentes não demonstrou a necessidade para um
ajuste da dose. População pediátrica - Em crianças
entre os 2 e os 16 anos de idade só deve ser utilizado Protopic 0,03% pomada. Protopic pomada não
deve ser utilizado em crianças com idade inferior a
2 anos até estarem disponíveis mais dados.Tratamento de manutenção Os doentes que responderam até 6 semanas de tratamento, usando tacrolímus pomada duas vezes por dia (lesões resolvidas,
praticamente resolvidas ou ligeiramente afetadas),
são elegíveis para o tratamento de manutenção.
Adultos e adolescentes (com idade igual ou superior a 16 anos de idade) - Os doentes adultos devem
utilizar Protopic 0,1% pomada. Protopic pomada
deve ser aplicado uma vez por dia, duas vezes por
semana (p. ex., segunda e quinta-feira) nas áreas
normalmente afetadas pela dermatite atópica, de
modo a prevenir a progressão para recidivas. Entre
aplicações deve haver um intervalo de 2 a 3 dias
sem tratamento com Protopic. Após 12 meses de
tratamento, deve ser realizada pelo médico uma revisão do estado do doente e deve ser tomada uma
decisão sobre a continuação do tratamento de manutenção, na ausência de dados de segurança para
o tratamento de manutenção para além dos 12 meses. Se os sinais de recidiva reaparecerem, o tratamento duas vezes por dia deve ser reiniciado (ver
secção de tratamento da recidiva em cima). População idosa - Não foram realizados estudos específicos na população idosa (ver secção de tratamento
da recidiva em cima). População pediátrica - Em
crianças entre os 2 e os 16 anos de idade só deve ser
utilizado Protopic 0,03% pomada. Protopic pomada
não deve ser utilizada em crianças com idade inferior a 2 anos até estarem disponíveis mais dados.
Modo de administração Protopic pomada deve ser
aplicado em camada fina nas áreas de pele afetadas
ou normalmente afetadas. Protopic pomada pode
ser utilizado em qualquer parte do corpo, incluindo
rosto, pescoço e pregas de pele, exceto nas membranas mucosas. Protopic pomada não deve ser
aplicado com oclusão uma vez que este método de
administração ainda não foi estudado em doentes.
CONTRAINDICAÇÕES Hipersensibilidade à substância ativa, aos macrólidos em geral ou a qualquer
um dos excipientes. EFEITOS INDESEJÁVEIS Em
ensaios clínicos, aproximadamente 50% dos doentes experimentaram uma irritação cutânea, sob
qualquer forma, no local de aplicação. Efeitos como
sensação de ardor e prurido foram muito frequentes, mas geralmente de intensidade ligeira a moderada, com tendência para desaparecerem ao fim de
uma semana de tratamento. O eritema foi uma reação adversa frequente de irritação cutânea. Foi
também observado com frequência sensação de
calor, dor, parestesia e erupção cutânea no local da
aplicação. A intolerância às bebidas alcoólicas (rubor facial ou irritação cutânea após a ingestão de
uma bebida alcoólica) foi igualmente comum. Pode
existir aumento do risco de foliculite, acne e infeções víricas do tipo herpético. As reações adversas
suspeitas de estarem relacionadas com o tratamento, estão listadas a seguir por classes de sistemas de
órgãos. As frequências estão definidas como: muito
frequentes (≥ 1/10), frequentes (≥ 1/100, < 1/10) e
pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100). Os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente de gravidade dentro de cada classe de frequência. Infeções e infestações: Frequentes - Infeção
cutânea local independentemente da etiologia específica, incluindo mas não limitado a: eczema herpético, foliculite, herpes simplex, infeção vírica do
tipo herpética, erupção variceliforme de Kaposi.
Desconhecidas - Infeção ocular por herpes (a reação adversa foi comunicada durante a experiência
pós-comercialização). Doenças do metabolismo e
da nutrição: Frequentes - Intolerância ao álcool (rubor facial ou irritação cutânea, após o consumo de
uma bebida alcoólica). Doenças do sistema nervoso: Frequentes - Parestesias e disestesias (hiperestesia, sensação de ardor). Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Frequentes – Prurido. Pouco
frequentes – Acne (a reação adversa foi comunicada durante a experiência pós-comercialização). Desconhecidas – Rosácea e Lentigo (a reação adversa
foi comunicada durante a experiência pós-comercialização). Perturbações gerais e alterações no local de administração: Muito frequentes - Ardor no
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local da aplicação, prurido no local da aplicação.
Frequentes - Calor no local da aplicação, eritema no
local da aplicação, dor no local da aplicação, irritação no local da aplicação, parestesia no local da
aplicação, erupção cutânea no local da aplicação.
Desconhecidas – Edema no local de aplicação (a
reação adversa foi comunicada durante a experiência pós-comercialização). Exames complementares
de diagnóstico: Desconhecidas – Nível aumentado
do fármaco (a reação adversa foi comunicada durante a experiência pós-comercialização). Pós-comercialização - Foram notificados casos de malignidade, incluindo cutânea (i.e. linfomas cutâneos de
células T) e outros tipos de linfoma, e cancro da pele
em doentes a usar tacrolímus pomada. Tratamento
de manutenção - Num estudo de tratamento de
manutenção (tratamento duas vezes por semana)
em adultos e crianças com dermatite atópica moderada a grave, foram descritos os seguintes acontecimentos adversos como ocorrendo mais frequentemente que no grupo controlo: impetigo no local de
aplicação (7,7% em crianças) e infeções no local de
aplicação (6,4% em crianças e 6,3% em adultos). População pediátrica - A frequência, o tipo e a gravidade das reações adversas em crianças são similares
às notificadas nos adultos. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO LEO Pharma
A/S - Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dinamarca DATA DA REVISÃO DO TEXTO 06/2018. Medicamento sujeito a receita médica restrita - Alínea
c) do Artigo 118º do D.L. 176/2006. Comparticipado no escalão C (37%). Para mais informações deverá contactar o representante do Titular da AIM em
Portugal: LEO Farmacêuticos, Lda. (Linha de Informação/Farmacovigilância - Telef: 217110760).

