
Liberdade para viver a  
infância por completo.

Cosentyx®
Antecipe os benefícios que vão além da pele,  
com seu paciente pediátrico tratado por completo.1

Cosentyx® - Primeira linha de tratamento  
sistêmico de psoríase pediátrica moderada a grave.1,15



Impacta as crianças muito além da pele.5
PsO moderada a grave CERCA DE  

350.000  
CRIANÇAS

sofrem com  
psoríase moderada  

a grave6,7

Uma doença inflamatória multissistêmica com risco de comorbidades e progressão6

Manifestações na pele8,9

PsO = psoríase em placas

Impacto significativo na qualidade de vida8

• Placas • Eritema •  Pele seca e  
com fissuras

Efeitos físicos

•  Dor10

•  Mobilidade reduzida8

•  Coceira11

•  Má qualidade do sono12

Efeitos psicossociais

•  Estigma social11

•  Depressão11

•  Ansiedade11

•  Obesidade6

•  Diabetes6

•  Artrite  
psoriásica6

•  Doenças  
cardiometabólicas6



Período decisivo de  
formação é prejudicado1

Proporcione às crianças 
a chance de vivê-la por 
completo o quanto antes.

A infância é únicaOs incômodos físicos e 
psicossociais da psoríase 
afetam o desenvolvimento 
da criança em seu momento 
mais importante.1



Pso Pediátrica Abordagem de Tratamento Completo com Cosentyx® Olhe-se melhor1-3 Sinta-se melhor1,2Mova-se melhor1,4

Cosentyx® permite que as crianças tenham a 
chance de ter uma pele livre de lesões1

PASI = Índice de Área e Severidade da Psoríase.
* Desfecho primário: Até 72,5% dos pacientes atingiram PASI 75 na semana 12.1
a Dose baixa: <25kg: 75mg, 25 a 50 Kg: 75mg, ≥50Kg: 150mg.
b Dose alta: <25kg: 75mg, 25 a 50 Kg: 150mg, ≥50Kg: 300mg.

Adaptado de: Bodemer C, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Apr;35(4):938-947. 

82,5% dos pacientes atingiram  
PASI 90 na Semana 16.1*
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Alta eficácia mesmo nos pacientes mais graves1

Resposta PASI 90 até a semana 52
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Eficácia rápida e sustentada  
para uma pele livre de lesões1*



Pso Pediátrica Abordagem de Tratamento Completo com Cosentyx® Mova-se melhor1,4 Sinta-se melhor1,2Olhe-se melhor1-3

Consentyx recupera rapidamente  
a qualidade de vida da criança14,15

Melhora rápida e sustentada 

nos aspectos físicos e  
psicossociais da psoríase.1

*Com base nas respostas dos pacientes às perguntas do CDLQI sobre o impacto de seus 
problemas de pele na natação e em outros esportes, jogos e hobbies13 
†Pacientes que relataram uma pontuação de CDLQI de 0/1, indicando que a doença 
psoriásica não tem efeito em sua qualidade de vida.

Melhora na capacidade de  
participar de atividades físicas.1,13*

ALÍVIO  
COMPLETO†

do impacto negativo  
da psoríase na  
Qualidade de Vida14,15

NA SEMANA 12

50%
dos pacientes1

NA SEMANA 52

~60%
dos pacientes1

Alívio do desconforto e do  
impacto psicossocial1,13 II

• Coceira• Dor • Estigma social8• Praticar  
esportes

• Brincar • Realizar  
atividades  
de lazer

||Com base nas respostas dos pacientes às perguntas do CDLQI sobre como sua pele coçava, arranhava, machucava 
ou doía e sobre o impacto de seus problemas de pele nos sentimentos (constrangimento, autoconsciência, 
aborrecimento, tristeza) e interações sociais (amizade, xingamentos , provocação, bullying e evitação social)13

¶O CDLQI aborda a estigmatização em questões sobre o impacto de seus problemas de pele nas interações sociais 
(amizade, xingamentos, provocações, bullying e evitação social)13

No início do estudo, 95% dos pacientes relataram impacto negativo na qualidade de vida1



Pso Pediátrica Abordagem de Tratamento Completo com Cosentyx® Olhe-se melhor1-3 Mova-se melhor1,4 Sinta-se melhor1,2

Perfil de segurança a longo prazo favorável1*

Perfil de segurança consistente com os estudos clínicos em adulto,  
com nenhum novo sinal de segurança observado em criança 1,14

Cosentyx® demonstra um

Sem relatos de

•  Doença inflamatória intestinal1

•  Tumores malignos ou não específicos1

•  Complicações relacionadas a vacina1

•  Distúrbios cardíacos1

Eventos adversos de  
interesse na Semana 52†

Os eventos adversos clinicamente relevantes até  
a semana 12 são similares ao grupo placebo.1*

Baixa taxa de infecção  
por Candida (1,8%)1

†Parâmetros de interesse identificados por médicos durante conselho de avaliação.
* Lista não inclui todos os eventos observados.

Eventos adversos durante estudo 
duplo cego controlado por placebo

Cosentyx 
N=80

Placebo 
N=41

Infecções e infestações 28 (35.0) 16 (39.0)

Distúrbios gastrointestinais 13 (16.3) 6 (14.6)

Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais 7 (8.8) 3 (7.3)

Distúrbios no sistema nervoso 6 (7.5) 5 (12.2)

Distúrbios sanguíneos e no sistema linfático 2 (2.5) 1 (2.4)

Distúrbios renais e urinários 2 (2.5) 2 (4.9)



Pso Pediátrica Abordagem de Tratamento Completo com Cosentyx® Olhe-se melhor1-3 Mova-se melhor1,4 Sinta-se melhor1,2

Conveniente e praticamente indolor1*

2.5%

1%

nenhuma restrição  
de peso15

A dose mensal de Cosentyx® é

menos de

menos de

sem

Poucas reações no  
local de aplicação1* 

Baixa imunogenicidade14 

Aprovado para  
pacientes 6+

A dose mensal é cômoda e prática para o paciente1†

*Durante a fase de indução (Semana 0 -Semana 12) menos de 1% dos pacientes relataram dor no local da aplicação e menos de 2,5% relataram reações no local da aplicação.1
† A dose recomendada é baseada no peso corporal e é administrada por injeção subcutânea com dose inicial nas Semanas 0, 1, 2, 3 e 4, seguidas por dose de manutenção mensal.
Cada dose de 75 mg é aplicada na forma de uma injeção subcutânea de 75 mg. Cada dose de 150 mg é aplicada como uma injeção subcutânea de 150 mg. Cada dose de 300 mg é aplicada como duas injeções subcutâneas de 150 mg.

a Caneta ou seringa preenchidos previamente.
b Dose inicial para pacientes com mais de 50 Kg é de 150 mg. Alguns pacientes podem experimentar benefícios adicionais com a dose de 300mg.

Fase de indução
Fase de 

manutenção
 

<50 kg
75 mg75 mga 75 mg 75 mg 75 mg 75 mg 75 mg

Dose recomendada

Peso do
paciente

 

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

Uma vez por mês

Semana

0 1 2 3 4

150 mgb 
Pode ser aumentado até 300mg

c

≥50 kg

Peso do
paciente

 



Abordagem de Tratamento Completo com Cosentyx® Olhe-se melhor1-3 Mova-se melhor1,4 Sinta-se melhor1,2Complete Cosentyx Approach

Mais de 12 anos de experiência16* e mais de  
400.000 pacientes tratados nas 3 indicações17

Agora aprovado 
também como primeira 
linha de tratamento 
sistêmico para 
pacientes pediátricos 
com psoríase em placas 
moderada a grave.1,15,18

Cosentyx® – Antecipe os benefícios que vão além da pele, 
com seu paciente pediátrico tratado por completo.1†

Seguro para adultos

Cosentyx® diminui a inflamação sistêmica na doença psoriásica  
via inibição direta da IL-17A independente de sua origem19-21

*Desde a data do primeiro estudo de secuquinumabe. 
† A Abordagem de Tratamento Completo com Cosentyx se refere à eficácia nas diversas manifestações da psoríase (tanto lesões na pele, palmoplantares, ungueais e no couro cabeludo quando lesões associadas à artrite psoriásica); controle dos  
danos estruturais irreversíveis causados pela artrite psoriásica e melhora da qualidade de vida. Agora inclui também eficácia na pele e melhora na qualidade de vida de pacientes entre 6 e 18 anos com psoríase em placas moderada a grave.

Cosentyx® promove  
eficácia rápida e sustentada 
para uma pele sem lesões, 
mesmo em áreas difíceis.1-3

Cosentyx® proporciona alívio 
rápido e sustentado nos 

sintomas articulares e ajuda 
a prevenir danos irreversíveis 

nas articulações.1,4

Cosentyx® promove melhora 
rápida e sustentada na 

qualidade de vida de pacientes 
com psoríase.1,2



Abordagem de Tratamento Completo com Cosentyx® Olhe-se melhor1-3 Mova-se melhor1,4 Sinta-se melhor1,2Complete Cosentyx Approach
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BR-16503

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. Espondiloartrite axial (EpA axial) com ou sem dano radiográfico: Espondilite anquilosante (EA) / EpA axial com dano radiográfico: Cosentyx® é indicado para o tratamento de 
espondilite anquilosante ativa em pacientes adultos, que não tenham respondido adequadamente à terapia convencional. Espondiloartrite axial não radiográfica (EpAax-nr) / EpA axial sem dano radiográfico: Cosentyx® é indicado para o tratamento de espondiloartrite axial não 
radiográfica ativa, com sinais objetivos de inflamação, como indicado por proteína C reativa (PCR) elevada e/ou evidência na ressonância magnética (RM) em adultos que responderam de maneira inadequada a anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). 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 s ubcutânea, 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. Espondiloartrite axial (EpA axial): Espondilite anquilosante (EA): A dose recomendada é de 150 mg, administrada 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. Cada dose de 300 mg é administrada em duas injeções subcutâneas de 150 mg. Espondiloartrite axial não radiográfica (EpAax-nr): 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. Para todas as indicações acima descritas, os dados disponíveis sugerem que uma resposta clínica é usualmente atingida dentro de 16 semanas de tratamento. Alguns pacientes com resposta parcial 
inicial podem melhorar posteriormente com a continuação do tratamento para além das 16 semanas. A continuação do tratamento deve ser cuidadosamente considerada pelo médico, com base na resposta clínica do paciente. 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 Inflamatória Intestinal (DII): Os pacientes tratados com Cosentyx® e que apresentam doença inflamatória intestinal (por exemplo, doença de Crohn e colite ulcerativa) devem ser acompanhados atentamente. Casos de novo 
início de DII foram relatados com a póscomercialização de Cosentyx®. 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, Tinea pedis, diarreia, urticária, rinorreia. Incomuns (0,1-1%): Candidíase oral, neutropenia, 
conjuntivite, doença inflamatória intestinal (incluindo doença de Crohn e colite ulcerosa). 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 31-03-2021.2021-PSB/GLC-1178-s. Esta minibula foi atualizada em 20/04/2021.



Utilize Cosentyx  
como primeira linha  
de tratamento sistêmico1,15 
para pacientes pediátricos 
com psoríase em placas 
moderada a grave. 

Cosentyx®
Antecipe os benefícios que vão além da pele,  

com seu paciente pediátrico tratado por completo.1

 Eficácia rápida e sustentada para uma pele livre de lesões.1

 Melhora rápida e sustentada nos aspectos físicos e psicossociais da psoríase.1

 Perfil de segurança a longo prazo favorável.1*

*Resposta a longo prazo avaliada até a semana 52.


