
Iniciando seus pacientes com DA
moderada a grave em Olumiant®1

Olumiant® é um tratamento oral usado uma vez ao dia¹

As imagens são apenas para fins de representação.
*Pacientes com idade ≥75 anos com histórico de infecções crônicas ou recorrentes, pacientes em uso de inibidores do Transportador de Ânions Orgânicos 3 (OAT3) 
e pacientes com clearance de creatinina entre 30 e 60 mL/min.
TB = tuberculose; WBC = glóbulo branco; ALC = contagem absoluta de linfócitos; ANC = contagem absoluta de neutrófilos; Hgb = hemoglobina; TGO = transaminase 
glutâmica oxalacética sérica; TGP = transaminase glutâmica pirúvica sérica.
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Olumiant® é o primeiro inibidor de JAK aprovado no Brasil para o tratamento
da dermatite atópica (DA) moderada a grave em pacientes adultos
candidatos à terapia sistêmica1.

 

APROVADO

O início do tratamento com Olumiant® exige um teste de tuberculose e exame
de sangue, enquanto o monitoramento exige testes laboratoriais limitados¹.

Início Monitoramento

• Parâmetros lipídicos • Monitoramento
laboratorial adicional
de acordo com o manejo
de rotina do paciente

SEMANA 0 SEMANA 12 ALÉM DA SEMANA 12

Olumiant® pode ser
administrado com ou

sem alimentos

 

Olumiant® pode ser
usado com ou sem

corticosteroides tópicos

 

  

A dose recomendada
de Olumiant® é de 4 mg

• Teste de TB
• Exame de sangue

-WBC -Hb
-ALC, ANC -TGO, TGP

Antes do início do tratamento e posteriormente, de acordo com o manejo de rotina do paciente, o tratamento 
deve ser interrompido se ANC <1 x 109 células/L (o tratamento pode ser reiniciado assim que ANC retornar a 
um valor acima desse valor);  se ALC <0,5 x 109 células/L (o tratamento pode ser reiniciado assim que ALC 
retornar acima deste valor); se Hgb <8 g/dL  (o tratamento pode ser reiniciado assim que a Hgb retornar acima 
deste valor); ou se houver suspeita de lesão hepática induzida por medicamento. Os pacientes devem ser 
tratados de acordo com as diretrizes clínicas internacionais para hiperlipidemia.
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OLUMIANT® (baricitinibe)
Indicações: OLUMIANT em monoterapia ou em combinação com metotrexato (MTX) é indicado para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide ativa moderada a grave com resposta inadequada ou intolerância a um ou 
mais medicamentos antirreumáticos modificadores da doença (DMARDs não biológicos e biológicos). OLUMIANT é indicado para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica moderada a grave, que são candidatos à terapia 
sistêmica. Contraindicações: OLUMIANT é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao produto ou a qualquer um de seus componentes da fórmula e em mulheres grávidas. Advertências e Precauções: o tratamento 
com OLUMIANT é associado com um aumento da taxa de infecções, como infecções do trato respiratório superior. OLUMIANT deve ser usado com cautela em pacientes com infecção ativa, recorrente ou crônica clinicamente importante. 
OLUMIANT não deve ser administrado a pacientes com tuberculose ativa. Evitar o início ou interromper o tratamento com OLUMIANT em pacientes com CAN < 1.000 células/mm3 e/ou CAL < 500 células/mm3. Caso o paciente 
desenvolva herpes zoster, o tratamento com OLUMIANT deve ser interrompido até que o episódio se resolva. Antes de iniciar o tratamento com OLUMIANT, os pacientes devem ser examinados para detectar hepatite viral. O uso de 
OLUMIANT com vacinas vivas atenuadas não é recomendado. Evitar o uso de OLUMIANT em pacientes com hemoglobina < 8 g/dL. Aumentos nos parâmetros de lipídeos foram reportados em pacientes tratados com OLUMIANT. Avaliar 
os parâmetros lipídicos aproximadamente 12 semanas após o início da terapia com OLUMIANT. Se o aumento na ALT ou AST for observado, e houver suspeita de lesão hepática induzida pelo medicamento, OLUMIANT deve ser 
interrompido até que o diagnóstico seja excluído. Foram reportados eventos de trombose venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP) em pacientes que receberam OLUMIANT. OLUMIANT deve ser usado com cautela em pacientes 
com fatores de risco para TVP/EP. OLUMIANT deve ser usado com cautela em pacientes que possam ter o risco aumentado para perfuração gastrointestinal. Com base no mecanismo de ação e nos achados em animais, OLUMIANT 
pode causar dano fetal. Mulheres em idade fértil devem tomar as precauções apropriadas para evitar engravidar durante o tratamento com OLUMIANT e por, no mínimo, uma semana depois do final do tratamento. É desconhecido se 
baricitinibe está presente no leite humano. A amamentação não é recomendada durante o tratamento com OLUMIANT. A segurança e a eficácia de OLUMIANT em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. Não foram observadas 
diferenças globais de segurança ou eficácia entre indivíduos com 65 anos de idade ou mais e indivíduos mais jovens. Outra experiência clínica relatada não identificou diferenças nas respostas entre idosos e pacientes mais jovens, porém 
uma maior sensibilidade em alguns indivíduos mais velhos não pode ser descartada. Não é necessário ajuste de dose em pacientes com comprometimento hepático leve ou moderado. Foi determinado que a função renal afeta 
significativamente a exposição ao baricitinibe. Na artrite reumatoide, não é recomendada a combinação com DMARDs biológicos ou outros inibidores da JAK, uma vez que não se pode excluir o risco de efeito aditivo de imunossupressão. 
Na dermatite atópica, a associação com imunomoduladores biológicos, outros inibidores da JAK, ciclosporina ou outros imunossupressores potentes não foi estudada e não é recomendada, uma vez que não se pode excluir o risco de efeito 
aditivo de imunossupressão. Interações medicamentosas: baricitinibe, in vitro, não inibiu nem induziu significativamente a atividade das enzimas do citocromo P450, não inibiu as glicoproteínas-P transportadoras ou polipeptídios de 
transporte aniônico orgânico 1B1, o transportador aniônico orgânico 1, OAT2, OAT3, transportador catiônico orgânico 1, OCT 2, OATP1B3, proteína de resistência ao câncer de mama e proteína de extrusão tóxica e multidroga 1 e MATE2-K. 
Mas alterações clinicamente significativas para as drogas que são substratos para estes transportadores são improváveis. A coadministração de baricitinibe com fluconazol ou rifampicina não resultou em efeitos clinicamente significativos 
na farmacocinética de baricitinibe. A coadministração de baricitinibe com ciclosporina ou MTX não resultou em efeitos clinicamente significativos na exposição ao baricitinibe. Nenhum estudo foi conduzido para investigar possível 
interação entre OLUMIANT e plantas medicinais, álcool, nicotina e a realização de exames laboratoriais e não laboratoriais. Na artrite reumatoide, a associação com DMARDs biológicos ou outros inibidores da JAK não foi estudada e não 
é recomendada. A utilização de OLUMIANT com medicamentos imunossupressores potentes, como azatioprina, tacrolimus ou ciclosporina foi limitada nos estudos clínicos de baricitinibe, não sendo possível excluir o risco de um efeito 
aditivo de imunossupressão. Na dermatite atópica, a associação com imunomoduladores biológicos, outros inibidores da JAK, ciclosporina ou outros imunossupressores potentes não foi estudada e não é recomendada. Posologia: Artrite 
reumatoide: a dose recomendada de OLUMIANT é de 4 mg uma vez ao dia. Para alguns pacientes, a dose de 2 mg uma vez ao dia pode ser aceitável. OLUMIANT pode ser usado como monoterapia ou em combinação com MTX. A 
combinação com medicamentos DMARDs biológicos ou com outro inibidor da JAK não foi estudada e não é recomendada. Dermatite atópica: a dose recomendada de OLUMIANT é de 4 mg uma vez ao dia. Para alguns pacientes, a dose 
de 2 mg uma vez ao dia pode ser aceitável, como aqueles de 75 anos de idade ou mais e pacientes com histórico de infecções crônicas ou recorrentes. OLUMIANT pode ser usado como monoterapia ou em combinação com 
corticosteroides tópicos. Inibidores tópicos de calcineurina também podem ser usados. A combinação com imunomoduladores biológicos, outros inibidores de JAK, ciclosporina ou outros imunossupressores potentes não foi estudada em 
pacientes com dermatite atópica e não é recomendada. A dose recomendada de OLUMIANT em pacientes com taxa de filtração glomerular estimada entre 30 e 60 mL/min/1,73 m2 é de 2 mg uma vez ao dia. Não é necessário ajuste da 
dose de OLUMIANT em pacientes com insuficiência hepática leve a moderada. A dose recomendada de OLUMIANT para pacientes que tomam inibidores de transportador de ânion orgânico 3 com forte potencial de inibição, assim como 
a probenicida, é de 2 mg uma vez ao dia. A experiência clínica em pacientes com idade ≥ 75 anos é muito limitada. A dose inicial recomendada nesses pacientes é de 2 mg. Reações adversas: muito comum (> 10%): infecções do trato 
respiratório superior, colesterol LDL ≥ 130 mg/dL (≥ 3,36 mmol/L); comum (≥ 1% e < 10%): náusea, dor abdominal, gastroenterite, infecções do trato urinário, herpes simples, herpes zoster, dor de cabeça, ALT ≥ 3 x LSN, trombocitose > 
600.000 células/mm3. Dados espontâneos: comum (≥ 1% e < 10%): erupção cutânea (rash). Venda sob prescrição médica ou uso sob prescrição médica – venda proibida ao comércio. Registro MS - 1.1260.0198. Documentação científica 
e/ou informações adicionais à classe médica sobre o produto mediante solicitação. Para mais informações, consulte a bula completa do produto ou o Serviço de Atendimento ao Cliente Lilly SAC 0800 701 0444, e-mail: 
sac_brasil@lilly.com. 09/08/2021.

Contraindicações: OLUMIANT é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao produto ou a qualquer um de seus componentes da fórmula e em mulheres grávidas. 
Interações medicamentosas: baricitinibe, in vitro, não inibiu nem induziu significativamente a atividade das enzimas do citocromo P450, não inibiu as glicoproteínas-P transportadoras ou 
polipeptídios de transporte aniônico orgânico 1B1, o transportador aniônico orgânico 1, OAT2, OAT3, transportador catiônico orgânico 1, OCT 2, OATP1B3, proteína de resistência ao câncer 
de mama e proteína de extrusão tóxica e multidroga 1 e MATE2-K. Mas alterações clinicamente significativas para as drogas que são substratos para estes transportadores são improváveis.

Para pacientes cujas vidas ainda são afetadas 
pelos sintomas da DA, ajude a proporcionar uma 
melhora sustentada que comece rapidamente1-6

 

Dê o próximo passo com seus pacientes com DA moderada a grave.

Comprimido oral
uma vez ao dia

 Alívio rápido do prurido, 
despertares noturnos 

e dor cutânea

Perfil de segurança
bem estabelecido em
todas as indicações

 Melhora nos
sinais da pele

 

Na Lilly, nossos programas de suporte ao cliente são projetados para ajudar a melhorar os resultados dos pacientes.
Para saber mais, entre em contato com o SAC Lilly em 0800 701 0444.
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