
Casos especiais
no tratamento de
Psoríase pelo PCDT



O PCDT de Psoríase reforça
algumas situações clínicas especiais:1

Este risco, de reativação de tuberculose, é maior com os anti-TNF, principalmente no caso dos 
anticorpos monoclonais (como adalimumabe e infliximabe), podendo ser até 6 vezes maior, de 
acordo com dados de vigilância pós-comercialização.1
Em virtude do maior risco para o medicamento adalimumabe, recomenda-se rigorosa e 
detalhada avaliação dos pacientes quanto a histórico de tuberculose, exposição prévia a 
pessoas com tuberculose ativa, viagens e tratamento prévio ou atual com imunossupressores. 
Em pacientes de alto risco a terapia com secuquinumabe ou ustequinumabe pode ser 
considerada1

Existem relatos raros de exacerbação ou desencadeamento de doença inflamatória intestinal 
após o uso de anti-IL-17, incluindo o secuquinumabe. Assim, o uso em pacientes com história 
de doença inflamatória intestinal deve ser rigorosamente avaliado1

 As infecções por cândida em indivíduos recebendo secuquinumabe são mais frequentes que 
no grupo placebo, apresentando incidência de 3,5 casos por 100 pacientes tratados por ano.
A maioria dos casos foram de candidíase oral e vulvovaginal e foram facilmente tratados1

O adalimumabe e etanercepte podem piorar a insuficiência cardíaca em pacientes com 
doença pré-existente. Desta forma, estão contraindicados naqueles com classes III e IV de 
NYHA*. Pacientes com quadros mais brandos devem ser monitorados com cautela e serem 
acompanhados por cardiologista1

Os anti-TNF como classe podem desencadear o surgimento de doenças desmielinizantes, 
como a esclerose múltipla, ou agravar seu curso em pacientes já portadores destas doenças. 
Assim, seu uso não é recomendado naqueles com história pessoal ou familiar de doenças 
desmielinizantes1
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Stelara® (ustequinumabe)  está disponivel no SUS  
para o tratamento da Psoríase em adultos.1

APRESENTAÇÃO DISPONÍVEL NO SUS
USTEQUINUMABE 45mg/0,5 ml SOLUÇÃO INJETÁVEL (por seringa preenchida)1

O PCDT DE PSORÍASE POSSIBILITA O AJUSTE DA DOSE DE STELARA® À CRITÉRIO  DO MÉDICO, CONFORME BULA2

Elaborado a partir da bula de Stelara®

Para pacientes que respondem inadequadamente a 45 mg a cada 12 semanas, pode-se considerar a possibilidade de tratamento 
com 90 mg a cada 12 semanas. Além disso, para pacientes que responderam inadequadamente à posologia de 90 mg a cada 12 
semanas, uma dose de 90 mg a cada 8 semanas pode ser considerada.

PACIENTE (>60kg e ≤ 100kg) QUE INICIA COM 45 mg

PACIENTE (> 100kg) QUE INICIA COM 90 mg (no SUS 2 seringas de 45 mg)

45 mg
(dose de ataque)
SEMANA 0 A 4

90 mg
(dose de ataque)
SEMANA 0 A 4

45 mg
12 EM 12 SEMANAS

AJUSTE DE DOSE  
SE NECESSÁRIO

AJUSTE DE DOSE  
SE NECESSÁRIO

AJUSTE DE DOSE  
SE NECESSÁRIO

90 mg
12 EM 12 SEMANAS

90 mg
12 EM 12 SEMANAS

90 mg
8 EM 8 SEMANAS

90 mg
8 EM 8 SEMANAS

STELARA® POSSUI
POSOLOGIA CÔMODA:
APLICAÇÕES NA SEMANA  
0 E 4 E DEPOIS A CADA
12 SEMANAS2

APENAS 4
aplicações no ano de manutenção2



Stelara® (ustequinumabe)  

Psoríase Psoríase 
Pediátrica

(de 6 a 17 anos)

Artrite 
Psoríasica

Doença de 
Crohn

Retocolite 
Ulcerativa

NOVO NOVO

Stelara® é indicado para2

STELARA® (ustequinumabe). FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES: Solução injetável para infusão IV com 130 mg/26 mL. Embalagem com 1 frasco-ampola. Solução injetável para aplicação SC 45 mg/0,5 mL. Embalagem 
1 frasco-ampola ou 1 seringa preenchida. E 90 mg/1,0 mL. Embalagem 1 seringa preenchida. USO INTRAVENOSO ou SUBCUTÂNEO. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS. INDICAÇÕES: Stelara® IV: Adultos - Doença de 
Crohn ativa moderada a grave em pacientes com resposta inadequada, perda de resposta, intolerantes ou com contraindicações à terapia convencional ou com anti-TNF alfa. Colite Ulcerativa ativa moderada a grave em pacientes com 
resposta inadequada, perda de resposta ou que foram intolerantes à terapia convencional ou à terapia com medicamentos biológicos ou que tem contraindicações a tais terapias. Stelara® SC: Adultos - Psoríase em placa moderada a 
grave em pacientes com resposta inadequada, intolerância ou contraindicação a outras terapias sistêmicas; Artrite psoriásica ativa, isolado ou combinado a MTX, após resposta inadequada a DMARDs não biológicas ou anti-TNF alfa. D. 
Crohn ativa moderada a grave em pacientes com resposta inadequada, perda de resposta, intolerantes ou com contraindicações à terapia convencional ou com anti-TNF alfa. Colite Ulcerativa ativa moderada a grave em pacientes com 
reposta inadequada, perda de resposta ou que foram intolerantes à terapia convencional ou à terapia com medicamentos biológicos ou que tem contraindicações a tais terapias; População pediátrica - Psoríase em placa, moderada a 
grave, em crianças maiores de 6 anos e adolescentes, que estão inadequadamente controlados por, ou que são intolerantes a outras terapias sistêmicas ou fototerapia. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade grave ao ustequinumabe 
ou excipientes. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Risco potencial de infecções e reativação de infecções latentes. Não administrar na vigência de infecção ativa. Cautela em pacientes com infecção crônica ou recorrente. Antes de iniciar o 
tratamento, avaliar tuberculose (Tb). Não administrar na presença de Tb ativa. Tratar Tb latente antes de iniciar Stelara®. Considerar terapia anti-Tb antes do início de Stelara® em pacientes com história pregressa de Tb latente/ativa nos 
quais o tratamento não puder ser confirmado. Monitorar rigorosamente sinais/sintomas de Tb durante e após tratamento. Suspender Stelara® se o paciente desenvolver infecção grave até resolução da infecção. Risco de malignidades. 
Reações de hipersensibilidade, incluindo anafilaxia e angioedema. Não administrar vacinas de microrganismos vivos concomitantemente com Stelara®. Precaução ao administrar vacinas de microrganismos vivos para contatos domiciliares 
de pacientes que recebem Stelara®. Vacinas inativadas ou de microrganismos não vivos podem ser administradas. Segurança e eficácia de Stelara® combinado a imunossupressores ou fototerapia não avaliadas em psoríase. Segurança e 
eficácia de Stelara® não parece ser influenciada por imunomoduladores. Cautela no uso concomitante de imunossupressores ou na transição de outros biológicos. Precaução em pacientes recebendo ou que tenham recebido imunoterapia. 
Pacientes pediátricos: Não foram conduzidos estudos específicos em pacientes pediátricos abaixo de 6 anos de idade. Idosos: Não foram observadas diferenças importantes relacionadas à idade na depuração ou no volume de distribuição 
nos estudos clínicos. Insuf. hepática e renal: Não foram conduzidos estudos específicos. Gravidez e lactação: Evitar Stelara® na gravidez. Usar método contraceptivo durante e até 15 semanas após o tratamento. Imunoglobulinas são 
excretadas no leite humano e devido ao potencial de reações adversas em bebês, decidir entre descontinuar a amamentação ou o medicamento. Diabéticos: contém açúcar. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não foram conduzidos estudos 
de interações medicamentosas com Stelara®. Estudo in vitro mostrou que IL-12 e/ou IL-23 não alteram a atividade do CYP450, sugerindo não haver necessidade de ajuste de dose em pacientes recebendo concomitantemente substratos de 
CYP450. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO: Manter entre 2°C e 8°C, protegido da luz. Não congelar. Não agitar. Após diluição, a solução pode ser armazenada por até 4h à temperatura ambiente. POSOLOGIA E MODO DE USAR: D. Crohn 
e Colite Ulcerativa: iniciar com dose única IV com base no peso corporal (aproximadamente 6 mg/kg: ≤ 55 kg = 260 mg = 2 frascos; >55 kg a ≤85 kg = 390 mg = 3 frascos; >85 kg = 520 mg = 4 frascos). 1a dose SC de 90 mg deve ocorrer na 
Semana 8 após dose IV e a partir daí a cada 12 semanas. Pacientes com resposta inadequada nas 8 semanas após 1a dose SC, podem receber 2a dose SC. Pacientes que perdem resposta com dose a cada 12 semanas podem se beneficiar 
de aumento na frequência de dose a cada 8 semanas. Psoríase em placa e Artrite psoriásica: 45 mg SC nas Semanas 0 e 4 e depois a cada 12 semanas (90 mg se peso >100 kg). Para Psoríase em placa na população pediátrica abaixo de 60 
Kg, consultar tabela de Dose recomendada na bula completa de Stelara®. Para orientações detalhadas, consultar a bula completa de Stelara®. REAÇÕES ADVERSAS: Comuns: nasofaringite, cefaleia, infecção do trato respiratório superior; 
sinusite; tontura; dor orofaríngea; diarreia, náusea, vômitos; prurido; lombalgia, mialgia, artralgia; fadiga; eritema e dor no local da aplicação. Incomuns: celulite, infecção dentária, herpes zoster, infecção viral do trato respiratório superior e 
inferior, infecção micótica vulvovaginal; depressão; congestão nasal; acne; reações no local da aplicação; astenia; reações de hipersensibilidade; psoríase pustular. Raras: reações graves de hipersensibilidade; psoríase eritrodérmica, alveolite 
alérgica e pneumonia eosinofílica. Incidência de malignidades comparável à incidência esperada na população geral. Reações Infusionais: Administração SC: erupção cutânea e urticária. Administração IV: não foram relatados eventos 
de anafilaxia ou outras reações graves à infusão. Atenção: este produto é um medicamento que possui nova indicação terapêutica no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e 
utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VigiMed, disponível em http://portal.anvisa.gov.br/vigimed, ou 
para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. SUPERDOSE: Monitorar sinais/sintomas de reações adversas e instituir tratamento sintomático adequado. Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se precisar de mais orientações. 
Informações adicionais para prescrição: vide bulas completas. MS- 1.1236.3394. CCDS 2006. VPS IV-TV4.0/ CCDS 2006. SC –TV6.0.

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade grave ao ustequinumabe ou a qualquer um dos excipientes. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não 
foram conduzidos estudos de interação medicamentosa com STELARA®. Vacinas de micro-organismos vivos não devem ser administradas 
concomitantemente com STELARA®.

Material destinado exclusivamente a profissionais de saúde habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos. 
Material produzido em Dezembro 2020. CP-191500
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