
Olhe-se
MELHOR2,5

Mova-se
MELHOR6

Sinta-se
MELHOR 1, 7

* Tratamento completo se refere à eficácia e à segurança demonstradas por Cosentyx® nas diversas manifestações da doença psoriásica (psoríase em  
placas, artrite psoriásica e lesões palmoplantares, ungueais e no couro cabeludo quando associadas à psoríase  em placas moderada a grave).

Antecipe os benefícios que vão 
além da pele, com o seu paciente 
tratado por completo*1-7



Cosentyx® tem como alvo a inflamação 
sistêmica via inibição direta da IL-17A, 
independentemente de sua origem2

•  A IL-17A é a principal citocina envolvida no processo inflamatório sistêmico 
relacionado à doença psoriásica2

EspondiliteArtrite psoriásicaEntesite

Psoríase ungueal Psoríase palmoplantarPsoríase do couro 
cabeludo

Dactilite

Psoríase em placas: Cosentyx® 
bloqueia a IL-17A, independentemente 
de sua origem2

Psoríase em 
placas

Imagens ilustrativas - acervo Novartis
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Psoríase do 
couro cabeludo3

40%-90%

Psoríase 
em placas2

100%

Psoríase 
ungueal4

54%-61%

Psoríase 
palmoplantar5

12%-16%

*Pacientes com Psoríase tratados com terapia biológica. 

Para pacientes com doença psoriásica, a pele é apenas o início da história2,6

~2 out of 3 patients with psoriasis* have more than one manifestation1

Cardiopatia isquêmica9  
13%

Diabetes9

12%

Doença inflamatória 
intestinal9

1%

Obesidade9

18%

Hipertensão9

36%

Entesite6

35%

Espondilite8

5%-25%

Artrite 
Psoriásica6 

30%-41%

•  ~2 entre 3 pacientes com Psoríase* tratados com imunobiológicos apresentam mais 
de uma manifestação da doença2,6

• Uma maior gravidade às manifestações é preditiva para uma rápida progressão da 
doença12, 13

 

• Os pacientes estão sujeitos ao risco de danos irreversíveis nas articulações6

A doença psoriásica necessita de intervenção precoce, 
com uma abordagem de tratamento completa1-6

Dactilite6

50%

Manifestações visíveis Manifestações e comorbidades prog ressivas invisíveis Qualidade de vida

A doença psoriásica é uma doença inflamatória sistêmica progressiva que afeta o corpo, além da pele2,6

Depressão10 
54%

Carga psicossocial11 
33%

Produtividade no trabalho 

reduzida6,10 
31%

Mobilidade reduzida10 
12%

Qualidade de vida reduzida7

79%
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Cosentyx® proporciona alívio rápido e sustentado das manifestações visíveis da doença 
psoriásica para que os pacientes tenham uma APARÊNCIA MELHOR1,2

54

**45 mg para indivíduos ≤100 kg na Baseline; 90 mg para indivíduos >100 kg na Baseline.16

Fotos reais tiradas de um paciente de Cosentyx® por investigadores durante estudos clínicos. 
As respostas individuais dos pacientes podem variar. PASI=Índice de Gravidade da Psoríase por Área.

Dados de eficácia relatados conforme observados; sem valores P.
Análise post-hoc de estudos controlados de fase 3 randomizados que avaliaram dados de pacientes que receberam doses 
conforme indicado de secuquinumabe (300 mg) ou etanercepte (50 mg) por 52 semanas (FIXTURE), secuquinumabe ou 
ustequinumabe (45/90 mg) por 52 semanas (CLEAR) e secuquinumabe por 260 semanas (extensão SCULPTURE). Sem 
valores P relatados.19

Estabilidade da eficácia em CLEAR e FIXTURE na Semana 52 por: (a) redução da eficácia pelas categorias de resposta 
PASI A e DLQI; (b) perda de eficácia pelas categorias de resposta PASI A e DLQI .

Eficácia rápida e sustentada em longo prazo para uma pele livre de lesões1,2

Pele livre ou quase livre de lesões

Rápida resposta

Resposta superior e sustentada
em relação a ustequinumabe 2

Pele livre de lesões ao longo de 5 anos1
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58%

79%

50% de melhora no escore 

do PASI na Semana 32

Em ~80% dos pacientes até a Semana 162 100% da resposta PASI atingida no Ano 1 foi mantida até o Ano 51

Com o uso de Cosentyx® 300 mg a resposta PASI50 foi atingida já na  
Semana 3, e com 4 semanas de antecedência em relação ao etanercepte.14

Secuquinumabe 300 mg (n=331)

Ustequinumabe (n=333) 

71,9% 71,6%
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Gráfico modificado de Blauvelt A et al. 2017. p<0,001 vs ustequinumabe no teste 
exato de Fisher. Dados faltantes foram imputados pelo método LOCF (última 
observação carregada à frente).
A dose de ustequinumabe baseou-se no peso corporal, de acordo com a bula: 45 mg 
para indivíduos de até 100 kg e 90 mg para indivíduos com mais de 100 kg.
Objetivo primário do estudo CLEAR: superioridade de secuquinumabe 
versus ustequinumabe para PASI 90 na Semana 16 (79% vs 57,6%; 
p<0,0001).1

Gráfico adaptado de Bissonnette R et al. 2018. 

Gráfico adaptado de Langley RG et al. 2014.
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Cosentyx® proporciona alívio rápido e sustentado das manifestações em áreas 
específicas para que os pacientes tenham uma APARÊNCIA MELHOR1-6

*Em três estudos de fase 3 randomizados e controlados por placebo.
Fotos reais de pacientes tiradas por investigadores durante os estudos clínicos. As respostas individuais dos pacientes podem variar.
NAPSI=Índice de Gravidade da Psoríase ungueal; ppIGA=Avaliação Global do Investigador Palmoplantar. PSSI=Índice de Gravidade da Psoríase no couro cabeludo.

Comprovada em três estudos dedicados de fase 3*

Eficácia rápida e sustentada em longo prazo em áreas específicas1-6

Melhora das lesões de couro cabeludo3

Em 53%
dos pacientes na

Semana 126

Semana 12

Em ~60%
dos pacientes na

Semana 245

Semana 24

Baseline

Secuquinumabe
300mg
(n=51)

Respondedores PSSI 90 (%)

59%

Placebo
(n=51) 

Secuquinumabe
300mg
(n=51)

Respondedores PSSI 90 (%)
p<0,001 vs placebo

2%

53%
Melhora das 
lesões palmo-
plantares5

Melhora na 
Psoríase ungueal4

Placebo
(n=68) 

Secuquinumabe
300mg
(n=69)

Respondedores ppIGA 0/1 (%)
p<0,001 vs placebo

1,5%

39%

Melhora do NAPSI em relação
à baseline (%)

p<0,001 vs placebo

11%

45%Secuquinumabe
300 mg
(n=66)

Placebo
(n=65)

Em ~40%
dos pacientes na

Semana 1622

45% na

Semana 1620

Em ~60%
dos pacientes no

Ano 2,521

73% de melhora 

no Ano 2,521

Secuquinumabe
300mg
(n=69)

Respondedores ppIGA 0/1 (%)

59%

73%Secuquinumabe
300 mg
(n=66)

Melhora do NAPSI
em relação à baseline (%) 

Baseline

Baseline

Semana 16

Semana 16

Ano 2,5

Ano 2,5



Cosentyx® age em manifestações progressivas invisíveis da doença psoriásica 
para que os pacientes  MOVIMENTEM-SE MELHOR6

MAXIMISE é o primeiro estudo controlado randomizado que avalia a eficácia de um produto biológico na 
administração de manifestações axiais de PsA.
¶53% para a dose de 150 mg (n=100).
A comparação indireta ajustada por correspondência (MAIC) foi usada para criar uma comparação direta 
virtual. Para uma explicação da MAIC, acesse: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5947795
Taxa de resposta ACR20.
66% para a dose de 150 mg (n=157); P<0,001 versus placebo.

Dentro de 24 semanas 
e sustentada por 2 anos24 

Alívio rápido e sustentado das articulações6

Rápida e completa resolução de dactilite e entesite na 
maioria dos pacientes6

Cosentyx® ajuda na prevenção contra
futuros danos irreversíveis nas articulações6,10

Análise exploratória (Extensão aberta)
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Entesite

Dactilite

(n=42) (n=51) (n=39) (n=46) (n=39) (n=45) (n=34) (n=41) (n=30) (n=36)(n=44) (n=55)

Dactilite

Entesite

8 9

37%

57%

0 1 2 3
0

20
10

40
30

60
50

70

4

Placebo (n=98)

Secuquinumabe 300 mg (n=100)

8 12 16 20 

59%¶

18%

A
lív

io
 r

áp
id

o 
e 

su
st

en
ta

do
da

s 
ar

tic
ul

aç
õe

s

Semanas

P<0,000115% 16%

Inibição sustentada da progressão radiográfica 
em  ~90% dos pacientes*6

Logo na Semana 327 

Mais de 80% dos pacientes do estudo de 
extensão completaram 5 anos de tratamento

6

Resposta sustentada nos sinais 
e sintomas da Artrite Psoriásica 
por até 5 anos6

90% dos pacientes em uso de Cosentyx® atingiram alívio 
completo no Ano 1 e tiveram resposta sustentada até o Ano 5.6

†Estudo FUTURE 1: ausência de progressão radiográfica foi definida como alteração no mTSS ≤ 0,5 (modified total Sharp/van der Heijde score) ao longo do período indicado. Os pacientes receberam doses de indução de 
Cosentyx® 10 mg/kg por via intravenosa no basal, na Semana 2 e na Semana 4, antes de receberem administração subcutânea a cada quatro semanas a partir da Semana 8. Avaliado nos pacientes com radiografias no 
momento basal e na Semana 104.1

Objetivo primário do estudo FUTURE 1: ACR 20 na Semana 24 foi significativamente maior para o grupo secuquinumabe 150 mg (50%) e 75 mg (50,5%)  
do que para o grupo placebo (17,3%) (p<0,001 para ambos os grupos de tratamento versus placebo).1,2

Grafico adaptado de Mease PJ et al. 2018.

Grafico adaptado de Mease PJ et al. 2018.



Alívio completo* do impacto negativo
da doença psoriásica na qualidade de vida7

Melhora rápida e significativa em longo prazo 
na qualidade de vida1,2,7

A maioria dos pacientes conseguiu voltar a realizar suas 
atividades habituais sem prejuízos na Semana 122

• Em uma análise agrupada de quatro estudos clínicos da fase 3, a maioria dos pacientes tratados com Cosentyx® 
apresentou Psoríase moderada a grave.

Cosentyx® proporciona alívio rápido e sustentado dos impactos negativos da doença 
psoriásica para que os pacientes SINTAM-SE MELHOR1,6,7

*Pacientes relatando um escore do Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia de 0/1, indicando que a doença psoriásica não tem efeito algum na sua qualidade de vida.

10 11
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83% relataram não ter 
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87% relataram não ter 
problemas com 

cuidados pessoais10
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vs ~47% dos pacientes do 
etanercepte

~70% dos pacientes em 
uso de secuquinumabe tiveram  
alívio completo no Ano 12

Alívio completo  logo na  
Semana 42

 ~20% dos pacientes de 
secuquinumabe vs ~13% dos 
pacientes do etanercepte

90% dos pacientes de 
secuquinumabe que atingiram 

alívio completo no Ano 
1 sustentaram alívio 

completo até o Ano 51

vs ~47% dos pacientes do 
etanercepte

~70% dos pacientes em 
uso de secuquinumabe tiveram  
alívio completo no Ano 12

Alívio completo  logo na  
Semana 42

 ~20% dos pacientes de 
secuquinumabe vs ~13% dos 
pacientes do etanercepte

90% dos pacientes de 
secuquinumabe que atingiram 

alívio completo no Ano 
1 sustentaram alívio 

completo até o Ano 51

vs ~47% dos pacientes do 
etanercepte

~70% dos pacientes em 
uso de secuquinumabe tiveram  
alívio completo no Ano 12

Alívio completo  logo na  
Semana 42

 ~20% dos pacientes de 
secuquinumabe vs ~13% dos 
pacientes do etanercepte

90% dos pacientes de 
secuquinumabe que atingiram 

alívio completo no Ano 
1 sustentaram alívio 

completo até o Ano 51

Utilize Cosentyx® como 
primeira linha de tratamento 
biológico para ter os 
melhores resultados15-17

P=0,0005

P<0,0001 P=0,0635
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(n=116)
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(n=116)

Sem uso prévio de
terapia biológica

Com uso prévio de
terapia biológicaAno 1

Eficácia confirmada por meio de dados de vida real2

Superioridade em relação a ustequinumabe como terapia de 1ª linha2
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Perfil de segurança em longo prazo favorável 
e consistente nas três indicações36

Perfil de segurança em longo prazo favorável 
e consistente nas três indicações1,6

Cosentyx® oferece uma opção de tratamento conveniente1-6

Perfil de segurança consistente na Psoríase em placas há mais de 5 anos18

Tabela adaptada de Bissonnette R et al. 2018.
A exposição do paciente é calculada como uma soma das durações individuais em dias divididos por 365 para cada intervalo.
§Óbito decorrente de MACE, considerado pelos investigadores como não relacionado ao medicamento do estudo; o paciente tinha 
≥2 fatores de risco preexistente de MACE.
IIDos 2 casos de colite ulcerativa no Ano 2, um caso foi uma exacerbação da colite ulcerativa existente anteriormente; a taxa de 
incidência ajustada à exposição para casos de colite ulcerativa de nova manifestação durante toda a duração do estudo (5 anos) foi 
de 0,27.
¶Um caso de colangiocarcinoma, um caso de carcinoma ductal invasivo da mama.
#Um caso de câncer de mama.
Somente indivíduos que concluíram o estudo principal SCULPTURE e continuaram a extensão são incluídos nesta análise.
Um indivíduo com múltiplas ocorrências do mesmo AE em um intervalo de 1 ano foi contado apenas uma vez, enquanto um 
indivíduo com múltiplas ocorrências do mesmo AE em intervalos de anos diferentes foi contado para cada ano.
AE=evento adverso; SNC=sistema nervoso central; FI=intervalo fixo; IR=taxa de incidência por 100 pacientes-ano.

Eventos Adversos (EA) 
decorrentes do tratamento

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Somente o subgrupo de extensão de 300 mg (FI)

(n=168) 168 PY  
n (IR)

(n=168) 162,8 PY  
n (IR)

(n=157) 148,8 PY  
n (IR)

(n=142) 136,5 PY 
n (IR)

(n=134) 142 PY 
n (IR)

Quaisquer EAs 131 (204,6) 126 (166,3) 109 (139,2) 91 (118,5) 77 (87,2)

Óbito 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,7)§

SAEs não fatais 14 (8,8) 11 (6,9) 13 (9,1) 13 (10,1) 11 (8,0)

EAs mais frequentes

Nasofaringite 30 (20,1) 27 (18,1) 25 (18,8) 17 (13,5) 15 (11,1)

Hipertensão 11 (6,8) 8 (5,1) 3 (2,0) 7 (5,3) 5 (3,6)

Dor nas costas 7 (4,3) 9 (5,7) 9 (6,2) 3 (2,2) 3 (2,1)

Infecções do trato respiratório 
superior 12 (7,5) 11 (7,1) 5 (3,5) 5 (3,8) 5 (3,6)

Cefaleia 10 (6,2) 7 (4,4) 4 (2,7) 3 (2,2) 1 (0,7)

EAs especiais

Infecções oportunistas
(exceto TB e candidíase) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Tuberculose 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Infecções por Candida

Candidíase vulvovaginal 3 (1,8) 3 (1,9) 1 (0,7) 0 (0,0) 0 (0)

Candidíase oral 0 (0,0) 1 (0,6) 0 (0,0) 1 (0,7) 0 (0,0)

Neutropenia 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

MACE 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,7) 1 (0,7)§

Doença inflamatória intestinal

Doença de Crohn 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Colite ulcerativa 0 (0,0) 2 (1,2)II 1 (0,7) 0 (0,0) 0 (0,0)

Tumores malignos ou não 
especificados (exceto NMSC) 0 (0,0) 2 (1,2)¶ 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,7)#

Considerações para administração de pacientes e uso de produtos biológicos Adalimumabe Etanercepte Ustequinumabe Secuquinumabe

Sem suscetibilidade aumentada à TB X X
Sem associação a novas aparições ou exacerbações da doença desmielinizante do 
SNC (por exemplo, MS) X X
Sem contraindicações para pacientes com insuficiência cardíaca moderada a grave ou 
causas de aparição ou piora de insuficiência cardíaca X X

Sem frequência aumentada de infecções graves em pacientes ≥ 65 anos X
Sem impacto na administração de doenças em virtude da meia-vida do medicamento

• Sem monitoramento de infecções necessário após o fim do tratamento

• Sem impacto no planejamento de procedimentos cirúrgicos programados
X
X

X X
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*A normalização ocorreu após 1 ano de tratamento, avaliada pelo hsCRP, um biomarcador de doença cardiovascular, TNF e ferritina.47,48

hsCRP = proteína C reativa de alta sensibilidade; IL = interleucina; ILC3 = célula linfoide inata do tipo 3; mAb = anticorpo monoclonal; NK = natural killer; Th17 = célula auxiliar  
T17; TNF = fator de necrose tumoral; IL = interleucina.

45 mg para indivíduos ≤100 kg na linha de base; 90 mg para indivíduos >100 kg na linha de base. PASI=Índice de Gravidade da Psoríase por Área.

Cosentyx® diminui a inflamação sistêmica
na doença psoriásica2-6

Cosentyx® pode permitir o controle da morbidade
cardiovascular associada a doenças psoriásicas19

Benefícios que vão além da pele

• Cosentyx® normaliza os níveis de biomarcadores de inflamação sistêmica e contagens de 
células imunes18* 

• Mudança da carga da placa coronariana não calcificada e redução da disfunção endotelial após 
1 ano de tratamento com Cosentyx®20



Formato  
ergonômico

Ativação simples,  
sem pressão

Agulha oculta

Janela de visualização

14

• Projetado para tornar a autoinjeção a mais fácil e confortável possível

Quase zero* reações no local de injeção21

15

Cosentyx® está disponível em 
uma caneta SensoReady™ fácil de 
usar para tornar a aplicação mais 
prática e confortável possível.21 

A dose de manutenção mensal 
é cômoda para os pacientes.*

Representações gráficas adaptadas da posologia descrita em bula.
*Frase fictícia de médico para ilustrar a sua prática clínica.

Conforme a bula, a dose recomendada de Cosentyx® (secuquinumabe) é de 150 mg via 
subcutânea 1 vez por semana, durante 5 semanas, seguido por 150 mg, 1 vez por mês.1

ARTRITE PSORIÁSICA EM PACIENTES QUE NUNCA USARAM
ANTI-TNFα E QUE NÃO APRESENTEM PSORÍASE EM PLACAS
MODERADA A GRAVE CONCOMITANTE

PSORÍASE EM PLACAS MODERADA A GRAVE

Conforme a bula, a dose recomendada de Cosentyx® (secuquinumabe) é de 300 mg via 
subcutânea 1 vez por semana, durante 5 semanas, seguido por 300 mg, 1 vez por mês.1

ARTRITE PSORIÁSICA (300 mg): PACIENTES QUE USARAM
PREVIAMENTE ANTI-TNFα E INTERROMPERAM O USO POR
RESPOSTA INADEQUADA OU INTOLERÂNCIA E/OU PACIENTES
COM PSORÍASE EM PLACAS MODERADA A GRAVE CONCOMITANTE 
Conforme bula, a dose recomendada de Cosentyx® (secuquinumabe) é de 300 mg via 
subcutânea 1 vez por semana, durante 5 semanas, seguido por 300 mg, 1 vez por mês.1

Administração inicial Manutenção mensal

Semana

300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg

410 2 Uma vez por mês3

Administração inicial Manutenção mensal

Semana

150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg

410 2 Uma vez por mês3

Administração inicial Manutenção mensal

Semana

300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg

410 2 Uma vez por mês3

Conforme a bula, a dose recomendada de Cosentyx® (secuquinumabe) é de 150 mg via 
subcutânea 1 vez por semana, durante 5 semanas, seguido por 150 mg, 1 vez por mês.1

ARTRITE PSORIÁSICA EM PACIENTES QUE NUNCA USARAM
ANTI-TNFα E QUE NÃO APRESENTEM PSORÍASE EM PLACAS
MODERADA A GRAVE CONCOMITANTE

PSORÍASE EM PLACAS MODERADA A GRAVE

Conforme a bula, a dose recomendada de Cosentyx® (secuquinumabe) é de 300 mg via 
subcutânea 1 vez por semana, durante 5 semanas, seguido por 300 mg, 1 vez por mês.1

ARTRITE PSORIÁSICA (300 mg): PACIENTES QUE USARAM
PREVIAMENTE ANTI-TNFα E INTERROMPERAM O USO POR
RESPOSTA INADEQUADA OU INTOLERÂNCIA E/OU PACIENTES
COM PSORÍASE EM PLACAS MODERADA A GRAVE CONCOMITANTE 
Conforme bula, a dose recomendada de Cosentyx® (secuquinumabe) é de 300 mg via 
subcutânea 1 vez por semana, durante 5 semanas, seguido por 300 mg, 1 vez por mês.1

Administração inicial Manutenção mensal

Semana

300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg

410 2 Uma vez por mês3

Administração inicial Manutenção mensal

Semana

150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg

410 2 Uma vez por mês3

Administração inicial Manutenção mensal

Semana

300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg

410 2 Uma vez por mês3

Conforme a bula, a dose recomendada de Cosentyx® (secuquinumabe) é de 150 mg via 
subcutânea 1 vez por semana, durante 5 semanas, seguido por 150 mg, 1 vez por mês.1

ARTRITE PSORIÁSICA EM PACIENTES QUE NUNCA USARAM
ANTI-TNFα E QUE NÃO APRESENTEM PSORÍASE EM PLACAS
MODERADA A GRAVE CONCOMITANTE

PSORÍASE EM PLACAS MODERADA A GRAVE

Conforme a bula, a dose recomendada de Cosentyx® (secuquinumabe) é de 300 mg via 
subcutânea 1 vez por semana, durante 5 semanas, seguido por 300 mg, 1 vez por mês.1

ARTRITE PSORIÁSICA (300 mg): PACIENTES QUE USARAM
PREVIAMENTE ANTI-TNFα E INTERROMPERAM O USO POR
RESPOSTA INADEQUADA OU INTOLERÂNCIA E/OU PACIENTES
COM PSORÍASE EM PLACAS MODERADA A GRAVE CONCOMITANTE 
Conforme bula, a dose recomendada de Cosentyx® (secuquinumabe) é de 300 mg via 
subcutânea 1 vez por semana, durante 5 semanas, seguido por 300 mg, 1 vez por mês.1

Administração inicial Manutenção mensal

Semana

300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg

410 2 Uma vez por mês3

Administração inicial Manutenção mensal

Semana

150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg

410 2 Uma vez por mês3

Administração inicial Manutenção mensal

Semana

300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg

410 2 Uma vez por mês3

*Frase fictícia de médico para ilustrar a sua prática clínica.





Cosentyx® – Antecipe os benefícios 
que vão além da pele, com seu 
paciente tratado por completo.*1-7
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Cosentyx® 
promove rápida 
e sustentada 
melhora na 
qualidade de vida  
dos pacientes 
psoriásicos.1,2,7

Cosentyx® demonstra 
resposta rápida e sustentada 
nas diversas manifestações da 
doença psoriásica – Psoríase, 
áreas específicas e  
Artrite Psoriásica.1-6

Cosentyx® 
ajuda a 
prevenir danos 
irreversíveis nas 
articulações  
em pacientes 
psoriásicos.6

COSENTYX® secuquinumabe VIA SUBCUTÂNEA Observação importante: Consulte a bula completa antes de prescrever o medicamento. Contraindicações: Cosentyx® é contraindicado 
em pacientes com reações graves de hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes. Interações Medicamentosas: Vacinas de vírus vivos não devem ser administradas 
concomitantemente com Cosentyx®. Em um estudo em pacientes com psoríase em placas, não foi observada interação entre secuquinumabe e midazolam (substrato CYP3A4). Forma farmacêutica e 
apresentações: Cosentyx® 150 mg/mL solução injetável – embalagens contendo 1 ou 2 canetas preenchidas. Indicações: Psoríase em placas: Cosentyx® é indicado para o tratamento de psoríase 
em placas moderada a grave em pacientes adultos que são candidatos a terapia sistêmica ou fototerapia. Artrite psoriásica: Cosentyx® é indicado para o tratamento de artrite psoriásica ativa em 
pacientes adultos, quando a resposta à terapia prévia com medicamentos antirreumáticos modificadores do curso da doença (DMARDs) for inadequada. Cosentyx® pode ser utilizado isoladamente ou em 
combinação com metotrexato. Espondilite anquilosante: Cosentyx® é indicado para o tratamento de pacientes adultos com espondilite anquilosante ativa, que não tenham respondido adequadamente 
à terapia convencional. Posologia: Psoríase em placas: A dose recomendada é de 300 mg por injeção subcutânea, com administração inicial nas semanas 0, 1, 2, 3 e 4, seguida por administração 
de manutenção mensal. Cada dose de 300 mg é administrada na forma de duas injeções subcutâneas de 150 mg. Artrite psoriásica: Para pacientes com psoríase em placas moderada a grave 
concomitante, ou que são respondedores inadequados a anti-TNFα, a dose recomendada é de 300 mg, com dose inicial nas Semanas 0, 1, 2, 3 e 4, seguida de dose mensal de manutenção. Cada dose 
de 300 mg é administrada em duas injeções subcutâneas de 150 mg. Para outros pacientes, a dose recomendada é de 150 mg por injeção subcutânea, com dose inicial nas Semanas 0, 1, 2, 3 e 4, 
seguida de dose mensal de manutenção. Com base na resposta clínica, a dose pode ser aumentada para 300 mg. Espondilite anquilosante: A dose recomendada é de 150 mg, administrada por injeção 
subcutânea, com administração inicial nas semanas 0, 1, 2, 3 e 4, seguida por administração de manutenção mensal. Contraindicações: Cosentyx® é contraindicado em pacientes com reações 
graves de hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes. Precauções e advertências: Infecções: Cautela em pacientes com infecção crônica ou histórico de infecção 
recorrente. Se um paciente desenvolver uma infecção grave, ele deve ser monitorado atentamente e Cosentyx® não deve ser administrado até que a infecção seja resolvida. Deve-se considerar terapia 
antituberculose antes do início de Cosentyx® em pacientes com tuberculose latente. Cosentyx® não deve ser administrado em pacientes com tuberculose ativa. Doença de Crohn: Os pacientes tratados 
com Cosentyx® e que apresentam doença de Crohn ativa devem ser acompanhados atentamente. Reações de hipersensibilidade: Casos raros de reações anafiláticas foram reportados em estudos 
clínicos. Deve-se descontinuar a administração de Cosentyx® imediatamente e iniciar terapia adequada caso ocorra uma reação anafilática ou outras reações alérgicas graves. Indivíduos sensíveis 
ao látex: A tampa removível da caneta preenchida do Cosentyx® contém um derivado do látex de borracha natural. Vacinação: Vacinas de vírus vivos não devem ser administradas concomitantemente 
ao Cosentyx®. Gravidez: Cosentyx® apenas deve ser usado durante a gravidez se os benefícios evidentemente superarem os riscos potenciais. Lactação: Deve-se ter cautela ao administrar Cosentyx® 
em mulheres que estejam amamentando. Reações adversas: Muito comuns (≥ 10%): Infecções do trato respiratório superior (nasofaringite, infecção do trato respiratório superior, rinite, faringite, 
sinusite, amigdalite. Comuns (1-10%): Herpes oral, diarreia, urticária, rinorreia. Incomuns (0,1-1%): Candidíase oral, neutropenia, Tinea pedis, conjuntivite. Frequência desconhecida: candidíase de 
mucosa e pele. Interações medicamentosas: Vacinas de vírus vivos não devem ser administradas concomitantemente com Cosentyx®. Em um estudo em pacientes com psoríase em placas, não foi 
observada interação entre secuquinumabe e midazolam (substrato CYP3A4). USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS – 1.0068.1122. Informações completas para prescrição disponíveis 
à classe médica mediante solicitação. BSS 25.04.18 N/A

CONTRAINDICAÇÕES: COSENTYX® É CONTRAINDICADO EM PACIENTES COM REAÇÕES GRAVES DE HIPERSENSIBILIDADE AO PRINCÍPIO ATIVO OU A QUALQUER UM 
DOS EXCIPIENTES. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: VACINAS DE VÍRUS VIVOS NÃO DEVEM SER ADMINISTRADAS CONCOMITANTEMENTE COM COSENTYX®. EM 
UM ESTUDO EM PACIENTES COM PSORÍASE EM PLACAS, NÃO FOI OBSERVADA INTERAÇÃO ENTRE SECUQUINUMABE E MIDAZOLAM (SUBSTRATO CYP3A4).

Material destinado exclusivamente a profissionais de saúde habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos.  
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* Tratamento completo se refere à eficácia e segurança demonstradas por Cosentyx® nas diversas manifestações da doença psoriásica (psoríase em placas, artrite psoriásica e lesões palmoplantares, ungueais e no couro cabeludo quando 
associadas à psoríase em placas moderada a grave).


