
Para mais detalhes e informações de prescrição,
consulte a bula de Olumiant®.

Olumiant® é indicado para o tratamento de DA moderada a grave
em pacientes adultos candidatos à terapia sistêmica1.

Olumiant® também é indicado para o tratamento da artrite reumatoide (AR) moderada 
a grave em pacientes adultos que responderam inadequadamente ou que são intolerantes 
a um ou mais medicamentos antirreumáticos modificadores da doença. Olumiant® na AR pode 
ser usado como monoterapia ou em combinação com metotrexato1.

O primeiro tratamento com inibidor
de JAK oral para pacientes com DA
que não são controlados apenas com 
medicamentos tópicos¹

Olumiant® foi

para dermatite atópica
(DA) moderada a grave

 

Descubra os benefícios de um inibidor de JAK oral uma vez ao dia

JAK=Janus quinase.
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ANSIEDADE DEPRESSÃO

32 % 26 % 23%

DISTÚRBIOS DE SONO

A DA está associada a sinais e sintomas que
afetam a vida diária dos pacientes2,3

Uma pesquisa de pacientes com DA moderada a grave (N=304) sobre as características específicas do prurido e dor associada*.
Um estudo transversal que avalia a carga de DA em pacientes adultos da França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido*.

91 %

PRURIDO

59 %

DOR CUTÂNEA
(desconforto e dor)

Para mais detalhes e informações de prescrição, consulte a bula de Olumiant®.

 *Este estudo inclui pacientes com DA leve, moderada ou grave. Olumiant® é indicado para o tratamento de DA moderada a grave,
mas não foi avaliado para o tratamento de pacientes com DA leve.
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 Olumiant® modula as vias de sinalização celular através da inibição parcial da atividade enzimática da JAK1 e JAK2, 
evitando assim a fosforilação e ativação das proteínas STAT¹.

A eficácia e segurança 
de Olumiant® foi demonstrada
em diversos ensaios clínicos:

Programa de Estudos
Clínicos BREEZE-AD

 
 

 

 

Tanto em monoterapia (BREEZE-AD1 e BREEZE-AD2) quanto em combinação com TCS (BREEZE-AD7), 
Olumiant® mostrou-se efetivo em reduzir as lesões de pele em pacientes adultos com DA moderada a grave 
(desfecho primário vIGA [0,1] na semana 16)4,6**†.

Após a conclusão dos estudos originais, os pacientes foram classificados como respondedores, respondedores 
parciais ou não respondedores e permaneceram cegos para o grupo de tratamento, sendo incluídos no estudo de 
extensão BREEZE-AD3. Respondedores e respondedores parciais (n=371) permaneceram na terapia atribuída. 
Os não respondedores que receberam Olumiant® 4 mg (n=195) permaneceram na terapia atribuída. Os não 
respondedores que receberam placebo, baricitinibe 1 mg* ou Olumiant® 2 mg (n=807) foram randomizados 1: 1 para 
Olumiant® 2 mg ou 4 mg. Se um paciente que recebeu placebo ou baricitinibe 1 mg* apresentou piora para vIGA ≥3 
durante o estudo, ele foi randomizado para Olumiant® 2 mg ou 4 mg⁵.

Exposição pacientes-ano a Olumiant®
•   2247,4 PYE no total em DA: 2531 pacientes

3770 pacientes 
2960 pacientes 

foram tratados no programa de estudo clínico de DA,
com 1106 tratados por pelo menos  1 ano⁷
foram tratados no programa de estudo clínico de AR
foram tratados com Olumiant® por pelo menos 1 ano⁸

•   10,127 PYE no total em AR:

*Baricitinibe 1mg não é uma dosagem aprovada no Brasil.
**vIGA (0,1) exclui a coloração rosada da pele.
†Pacientes com sintomas leves de DA não foram incluídos no estudo BREEZE-AD7. Apenas aqueles pacientes cuja DA foi considerada 
moderada a grave, com base no vIGA (3,4); EASI ≥16; BSA ≥10% no momento da triagem e randomização foram incluídos no estudo BREEZE-AD7.
STAT=transdutor de sinal e ativador de transcrição; TCS = corticosteroide tópico; vIGA = Avaliação Global do Investigador validada; 
PYE = exposição pacientes-ano.

 

Estudos clínicos para um novo 
mecanismo de ação na DA1,4-6

 

Extensão Global

TCS permitidoa,c

ECR de fase 3 Global

TCS em combinação

BREEZE - AD3⁵ N=1760 BREEZE - AD7⁶ N=329

Final da duração
do tratamento (semana)

Resultado primário
(semana) 16

16 104

52

1616

Placebo Placebo

16 16

Baricitinibe  1 mg*

Olumiant® 2 mg

Olumiant® 4 mg Olumiant® 4 mg

ECR de fase 3 Global

Monoterapia

ECR de fase 3 Global

Monoterapia

BREEZE - AD1⁴ N=624 BREEZE - AD2⁴ N=615

Placebo Placebo

Baricitinibe 1 mg* Baricitinibe 1 mg*

Olumiant® 2 mg

Olumiant® 4 mgOlumiant® 4 mg

Olumiant® 2 mg Olumiant® 2 mg
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Olumiant® é um tratamento oral uma vez ao dia1

2 mg para populações especiais*
2 mg

4 mg A dose recomendada
de Olumiant® é de 4 mg

 

*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. 
TCS = corticosteroide tópico.

 Olumiant® pode ser
administrado com
ou sem alimentos

Olumiant® pode ser usado
com ou sem TCS  

(Tamanho não real)

(Tamanho não real)

Para mais detalhes e informações de prescrição, consulte a bula de Olumiant®.
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Orientação de monitoramento
e ajuste de tratamento1

 

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

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

   -WBC
   -ALC, ANC

SEMANA 0 SEMANA 12 ALÉM DA SEMANA12

-Hb
-TGO, TGP

TB = tuberculose; WBC = glóbulo branco; TGO = transaminase glutâmica oxalacética sérica; TGP = transaminase glutâmica pirúvica sérica. 

Parâmetros lipídicos

Hemoglobina (Hb)

Transaminase hepática

Contagem Absoluta
de Neutrófilos (ANC)

MEDIDA DE LABORATÓRIO AÇÃO

Os pacientes devem ser tratados de acordo com as diretrizes clínicas internacionais
para hiperlipidemia

O tratamento deve ser interrompido se ANC <1 x 109 células/L e pode ser reiniciado
assim que ANC voltar a ficar acima deste valor

O tratamento deve ser interrompido se ALC <0,5 x 109  células/L e pode ser reiniciado assim
que ALC voltar a acima deste valor

O tratamento deve ser interrompido se Hb <8 g/dL e pode ser reiniciado assim que Hb
voltar a acima deste valor

O tratamento deve ser temporariamente interrompido se houver suspeita
de lesão hepática induzida por medicamento

• Teste de TB
• Exame de sangue

Contagem Absoluta
de Linfócitos (ALC)

Para mais detalhes e informações de prescrição, consulte a bula de Olumiant®.
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Porcentagens de pacientes que requerem resgate e não incluídos na análise: BREEZE-AD7 = 9% (placebo), 5% (Olumiant® 2 mg), 5% (Olumiant® 4 mg).

O dia 2 é 1 dia após o início do tratamento.

*Os dados diários foram retirados dos diários dos pacientes e a análise dos dados não foi ajustada para multiplicidade.
†Em combinação com TCS.

NRS = escala de classificação numérica; ITT = intenção de tratar; DP = desvio padrão; TCS = corticosteroide tópico.
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NRS de prurido basal, média (DP) 7,4 (1,7) 7,0 (2,1) 7,0 (2,0)

Placebo Olumiant® 2 mg Olumiant® 4 mg 

Primeira dose do
tratamento do estudo

Randomização

‡  P≤.05 §P≤.01 ||P≤.001 vs placebo

Tanto o sono interrompido por prurido quanto a dor
cutânea (desconforto e dor) diminuíram já no dia 2*†

 

SKIN PAIN DISTÚRBIO
DO SONO

DOR 
CUTÂNEA

SLEEP 
DISTURBANCE

Olumiant® em combinação com TCS diminuiu
o prurido já no segundo dia6*†
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48% dos pacientes com DA 
moderada  a grave que receberam
Olumiant® em combinação com TCS 
atingiram EASI 75 na semana 166

 

*P≤0,01 †P≤0,001 vs. placebo
Nos estudos BREEZE-AD1 e BREEZE-AD2, 21% a 25% dos pacientes com DA moderada a grave que receberam 
Olumiant® em monoterapia alcançaram EASI 75 na semana 16.
A medição EASI é uma avaliação da extensão e gravidade das lesões, incluindo áreas de difícil tratamento.

43

48

23

Olumiant® 
4 mg

Olumiant® 
2 mg

Placebo

2010 4030 500

Porcentagem de pacientes que alcançaram EASI 75 na semana 16 
de tratamento com Olumiant® em combinação com TCS na população ITT

*

†

EASI 75 = Área de Eczema e Índice de Gravidade ≥75% de critérios de melhora; TCS = corticosteroide tópico.

Para mais detalhes e informações de prescrição, consulte a bula de Olumiant®.
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39%-45% dos pacientes com DA moderada a  
grave que receberam Olumiant® mantiveram 
EASI 75  por até 68 semanas4-6

 

BREEZE-AD1, BREEZE-AD2 e BREEZE-AD74,6
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Olumiant® 4 mg em combinação com TCS (BREEZE-AD7) estudo e extensão  
Olumiant® 4 mg em monoterapia (BREEZE-AD1 e -AD2) estudo e extensão 

20 4 6 8 16141210

BREEZE-AD35
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Para mais detalhes e informações de prescrição, consulte a bula de Olumiant®.
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28%-41% dos pacientes com DA 
moderada a grave que receberam Olumiant®
mantiveram melhora de ≥4 pontos em NRS
de prurido por pelo menos 32 semanas4-6

 

Para mais detalhes e informações de prescrição, consulte a bula de Olumiant®.
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TEAEs identificados no programa de estudo clínico 
de DA com Olumiant® foram semelhantes entre os 
grupos de tratamento com placebo e Olumiant®7

TEAEs mais frequentes definidos como ≥2% em qualquer grupo

IRs são taxas ajustadas ao tamanho do estudo; as porcentagens ajustadas são mostradas apenas para o conjunto de dados controlado por placebo.

*Extensão com Olumiant® 2 mg vs. 4 mg para DA inclui 16 semanas (BREEZE-AD7, BREEZE-AD1, BREEZE-AD2, BREEZE-AD5 e  JAHG de fase 2), 
estudo de extensão BREEZE-AD3 e BREEZE-AD4 estendido. Dados censurados na alteração de dose.

†As doses incluem 1-mg de baricitinibe, 2-mg de Olumiant®, e 4-mg de Olumiant®.

TEAE=evento adverso emergente do tratamento; IR = taxa de incidência; PY = pacientes-ano.

 

Nasofaringite

TEAEs, n (%)[IR]

Cefaleia

Infecção do trato respiratório superior

Dor abdominal superior

Influenza

Aumento da creatina fosfoquinase

PLACEBO
(n=743)

83 (9,5) [34,9]

6 (0,8) [2,7]

14 (1,4) [4,8]

OLUMIANT® 2 MG 
(n=576)

67 (9,5) [34,1]

8 (1,1) [3,5]

23 (3,2) [11,0]

OLUMIANT® 4 MG 
(n=489) 

67 (11,3) [40,8]

17 (2,9) [9,6]

15 (2,5) [8,3]

Diarreia 15 (1,8) [6,2] 10 (1,3) [4,3] 15 (2,7) [9,0]

Herpes simplex 8 (0,9) [3,2] 13 (2,0) [7,1] 15 (2,6) [8,6]

OLUMIANT® 2 MG 
(n=576) 

OLUMIANT® 4 MG 
(n=489) 

EXTENSÃO 2 MG VS 4 MG de DA*PERÍODO CONTROLADO POR PLACEBO DE 16 SEMANAS

Todas as doses† 
(N=2531) 

[PY=212] [PY=169] [PY=147] [PY=426] [PY=459] [PY=2247] 

28 (3,3) [11,9] 37 (5,9) [21,1] 35 (6,3) [21,4]

TODOS COM DA
EM OLUMIANT®

14 (2,5) [8,5]

12 (2,2) [7,2]

12 (2,0) [6,7]

11 (2,0) [6,5]

Foliculite

Herpes oral

Infecção do trato urinário

10 (1,2) [4,1]   

 8 (1,0) [3,4] 

9 (1,2) [4,1]  

8 (0,8) [2,6]

10 (1,6) [5,3]

13 (1,7) [5,7]

10 (1,2) [4,2]

9 (1,1) [3,8]

11 (1,2) [4,0] 14 (1,8) [6,2] 10 (1,5) [4,9]

Náusea 8 (0,8) [2,7] 14 (1,8) [5,8]
 

4 (0,8) [2,5]

106 [28,6]

43 [10,8]

9 [2,0]

15 [3,1]

19 [4,5]

31 [7,7]

14 [3,2]

23 [5,0]

17 [4,0]

15 [3,4]

19 [4,1]

16 [3,4]

117 [34,1]

46 [10,6]

24 [5,0]

19 [4,6]

28 [6,2]

36 [7,7]

15 [3,6]

25 [7,1]

28 [6,6]

14 [3,4]

14 [2,8]

8 [1,8]

439 [22,0]

166 [7,6]

63 [2,8]

78 [3,5]

91 [4,0]

160 [7,2]

42 [1,8]

100 [4,4]

110 [4,9]

72 [3,2]

72 [3,2]

49 [2,1]

Para mais detalhes e informações de prescrição, consulte a bula de Olumiant®.
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Na Lilly, nossos programas de suporte ao cliente são projetados para ajudar 
a melhorar os resultados dos pacientes. Conecte seus pacientes a esses serviços 
e recursos para reduzir as barreiras ao tratamento e impactar positivamente 
a experiência geral do tratamento.

Apoio para ajudar 
a construir confiança
no tratamento

 

Para mais informações, contate o SAC Lilly:
0800 701 0444 ou sac_brasil@lilly.com
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Material destinado exclusivamente a profissionais prescritores ou dispensadores de medicamentos. PP-BA-BR-0395 - Agosto/2021

Referências: 1. Olumiant (baricitinibe) [Bula]. Disponível em: <h�ps://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/detalhe/1290735?nomeProduto=olumiant> Acesso em: 19/08/2021. 2. Dawn A, Papoiu ADP, Chan YH, Rapp SR, Rasse e N, Yosipovitch G. Itch 
characteristics in atopic dermatitis: results of a web-based questionnaire. Br J Dermatol. 2009;160(3):642-644. doi:10.1111/j.1365- 2133.2008.08941.x. 3. Eckert L, Gupta S, Gadkari A, Mahajan P, Gelfand JM. Burden of illness in adults with atopic 
dermatitis: Analysis of National Health and Wellness Survey data from France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom. J Am Acad Dermatol. 2019;81(1):187-195. doi:10.1016/j.jaad.2019.03.037. 4. Simpson EL, Lacour J-P, Spelman L, el al. 
Baricitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis and inadequate response to topical corticosteroids: results from two randomized monotherapy phase III trials. Br J Dermatol. 2020;183(2):242-255. doi:10.1111/bjd.18898. 
5. Silverberg JI, Simpson EL, Wollenberg A, Bissonne�e R, Kabashima K, DeLozier AM, Sun L, Cardillo T, Nunes FP, Reich K. Long-term Efficacy of Baricitinib in Adults With Moderate to Severe Atopic Dermatitis Who Were Treatment Responders 
or Partial Responders: An Extension Study of 2 Randomized Clinical Trials. JAMA Dermatol. 2021 May 12:e211273. doi: 10.1001/jamadermatol.2021.1273. Epub ahead of print. PMID: 33978711; PMCID: PMC8117062. 6. Reich K, Kabashima K, Peris K, 
Silverberg JI, Eichenfield LF, Bieber T, Kaszuba A, Kolodsick J, Yang FE, Gamalo M, Brinker DR, DeLozier AM, Janes JM, Nunes FP, Thyssen JP, Simpson EL. Efficacy and Safety of Baricitinib Combined With Topical Corticosteroids for Treatment of 
Moderate to Severe Atopic Dermatitis: A Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. 2020 Dec 1;156(12):1333-1343. doi: 10.1001/jamadermatol.2020.3260. 7. Bieber T, Thyssen JP, Reich K, et al. Pooled safety analysis of barcitinib in adult patients 
with atopic dermatitis from 8 randomized clinical trials. J Eur Acad Dermatol Venereol. Published online September 14, 2020. h�ps:// onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jdv.16948. Accessed October 30, 2020. doi:10.1111/jdv.16948. 
8. Genovese MC et al. European League Against Rheumatism (EULAR); European E-Congress of Rheumatology, from 3 June 2020, FRI0123. Disponível em: h�ps://ard.bmj.com/content/79/Suppl_1/642.1. Acesso em: 15/07/2021.

Considere um medicamento oral uma vez ao dia para pacientes com DA moderada a grave

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

Alívio rápido do prurido,
despertares noturnos

e dor cutânea4,6

 Melhora nos
sinais da pele4,6

 

Perfil de segurança bem
estabelecido em todas as indicações7,8

 

Comprimido oral
uma vez ao dia1

 

Para mais detalhes e informações de prescrição, consulte a bula de Olumiant®.

CDS19MAI20
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.


