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Paciente
• Masculino, 70 anos;

• Aposentado; 

• Residente de Niterói – RJ; 

• Diagnóstico de psoríase há mais de 12 anos, sem 

acompanhamento regular. Fez uso, há cinco anos, 

de metotrexato 15 mg/semana/VO, durante seis 

meses, porém, sem melhora e com abandono de 

tratamento por conta própria. Veio encaminhado 

por outro colega dermatologista para conduta e 

acompanhamento;

• Ao exame, lesões eritêmato-escamativas em: 

região lateral dos cotovelos, flanco, nádega, lombar 

e região do couro cabeludo. Apresenta lesão de 

psoríase facial na hemiface direita. Refere prurido 

intenso em todas as lesões de psoríase;

• Atualmente em uso somente de terapia tópica com 

corticosteroide e emoliente, além do uso de anti- 

-histamínico para controle do prurido. 

Histórico Pregresso de Paciente (HPP) 
• IMC > 25 kg/m2;

• Hipertenso, em uso de ácido acetilsalicílico (AAS), 

carvedilol, atorvastatina;

• Diabetes mellitus, em uso de vildagliptina + metformina;

• Depressão, em uso de alprazolam, esomeprazol e 

amitriptilina;

• Hipotireoidismo, em uso de levotiroxina sódica.

Diagnóstico e conduta
• Após atendimento e orientação sobre psoríase, 

possíveis comorbidades e doenças associadas, foram 

orientados avaliação reumatológica, além de exames 

laboratoriais para início de imunobiológico;

• Os exames laboratoriais vieram dentro da normalidade: 

sorologias negativas para hepatites B, C e HIV. PPD 

não reator; raio-X de tórax normal;

• Calendário vacinal atualizado (influenza e vacina 

pneumocócica).

As informações aqui descritas são de responsabilidade do médico que acompanha o paciente,  
e o mesmo tem o consentimento para apresentação dos dados e imagens aqui demonstrados

Clique aqui para
acessar o vídeo

https://www.digitalfarma.com.br/lilly/taltz/202011231327.mp4


DLQI =Dermatology Life Quality Index; PASI =Psoriasis Area Severity Index.

Caso clínico paciente bio-naïve

Perfil Histórico da doença e tratamento Considerações clínicas

• Homem

• 70 anos

• Casado, com filhos

• Psoríase grave há mais de 12 anos;

• Sem história de uveíte ou DII;

• Em investigação acerca de APs;

• Tratamento tópico sem resposta e 
impossibilidade de realizar fototerapia;

• Usou metotrexato 15 mg/SC, por 24 
semanas, há cinco anos.

• PPD não reator

• HAS, DM

• Hipotireoidismo

• Depressão

Antes da primeira dose de Taltz®

PASI 
> 10

DLQI 
> 10

Figura 1 - Áreas acometidas pela doença: tronco, dorso, coxas, pernas, couro cabeludo, regiões 

glútea e genital

Evolução
• A dose inicial utilizada foi 160 mg (duas injeções 

de 80 mg) por injeção subcutânea na Semana 0, 

seguida por uma injeção de 80 mg nas Semanas 2, 

4, 6, 8, 10 e 12 e então, a dose de manutenção foi 

de 80 mg a cada 4 semanas, sendo mantida até o 

momento.1

As informações aqui descritas são de responsabilidade do médico que acompanha o paciente,  
e o mesmo tem o consentimento para apresentação dos dados e imagens aqui demonstrados

APs = Artrite Psoriásica; DII = Doença Inflamatória Intestinal; DM = Diabetes Mellitus; HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica; PPD = Purified 
Protein Derivative; SC = Subcutânea. 

Fotos do arquivo pessoal do Dr. Roberto Souto



Após oito semanas de uso de Taltz®

Após duas semanas de uso de Taltz®

Figura 2 - Resposta PASI 75: local das lesões – melhora do eritema, do prurido e da escamação

Figura 3 - Resposta PASI 90: local das lesões – melhora das lesões em todas as áreas acometidas

As informações aqui descritas são de responsabilidade do médico que acompanha o paciente,  
e o mesmo tem o consentimento para apresentação dos dados e imagens aqui demonstrados
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Dúvidas e discussão
O médico optou pelo Taltz® por entender que: 

1. Resposta da psoríase cutânea de forma rápida e 

sustentada;2

PASI 
> 10

DLQI
> 10

PASI
0/1

DLQI
< 1

Figura 5 - Antes da primeira dose de Taltz® Figura 6 - Após 24 semanas de uso de Taltz®

Resposta PASI 100

Após 24 semanas de uso de Taltz®

Figura 4 - Resposta PASI 100: local das lesões – melhora total das lesões

2. Segurança/eficácia junto ao paciente idoso;3

3. Segurança junto às diversas comorbidades;4

4. Benefício para psoríase cutânea e articular.5

Referências bibliográficas 1. Disponível em <https://www.lilly.com.br/Inserts/Doctors/TALTZ_LIT_HCP_V03_04JUN20.pdf>. Acesso em 11/08/2020. 2. Blauvelt A, Papp 
K, Gottlieb A, et al. A head-to-head comparison of ixekizumab vs. guselkumab in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: 12-week efficacy, safety and speed of response 
from a randomized, double-blinded trial. Br J Dermatol. 2020;182(6):1348-1358. doi:10.1111/bjd.18851 3. Megna, M., Cinelli, E., Balato, A., Gallo, L. and Fabbrocini, G. 
(2020), Efficacy and safety of ixekizumab in a group of 16 elderly patients with psoriasis over a 1 year period. J Eur Acad Dermatol Venereol, 34: e152-e153. doi:10.1111/
jdv.16063 4. Leonardi C, et al. Efficacy and Safety of Ixekizumab Through 5 Years in Moderate-to-Severe Psoriasis: Long-Term Results from the UNCOVER-1 and UNCOVER-2 
Phase-3 Randomized Controlled Trials. Dermatol Ther (Heidelb). 2020;10(3):431-447. doi:10.1007/s13555-020-00367-x 5. Mease PJ, Smolen JS, Behrens F The SPIRIT 
H2H study group, et al A head-to-head comparison of the efficacy and safety of ixekizumab and adalimumab in biological-naïve patients with active psoriatic arthritis: 24-week 
results of a randomised, open-label, blinded-assessor trial Annals of the Rheumatic Diseases 2020;79:123-131.

As informações aqui descritas são de responsabilidade do médico que acompanha o paciente,  
e o mesmo tem o consentimento para apresentação dos dados e imagens aqui demonstrados
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Caso clínico Taltz® é uma publicação periódica da Phoenix Comunicação Integrada patrocinada por Laboratório Lilly. Jornalista Responsável: José Antonio 
Mariano (MTb: 22.273-SP). Tiragem: 1.000 exemplares.  phx ip-xx 00/00/20

Contraindicações: TALTZ é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade grave conhecida ao ixequizumabe ou a qualquer 
um dos excipientes. Interações medicamentosas: a segurança de TALTZ em combinação com outros agentes imunomodulado-
res ou com fototerapia não foi avaliada. A farmacocinética de ixequizumabe não foi afetada com a administração concomitante de 
metotrexato. Na análise farmacocinética populacional, foi determinado que a terapia concomitante com os seguintes medicamen-
tos não tem impacto no clearance de ixequizumabe: corticosteroides orais, anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) (incluindo os 
inibidores da COX2), medicamentos antirreumáticos modificadores da doença convencionais (cDMARDs) avaliados em conjunto 
(sulfassalazina, metotrexato ou hidroxicloroquina), e sulfassalazina e metotrexato avaliados individualmente. Os resultados do estu-
do de interação medicamentosa em pacientes com psoríase moderada a severa determinaram que a administração concomitante 
de ixequizumabe com medicamentos metabolizados pela CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2 ou CYP2D6, não tem um impacto 
clinicamente relevante na farmacocinética destes medicamentos. Nenhum estudo foi conduzido para investigar possível interação 
entre TALTZ e plantas medicinais, álcool, nicotina e exames laboratoriais e não laboratoriais. 
Material destinado exclusivamente a profissionais de saúde habilitados a prescrever e dispensar medicamentos. PP-IX-BR-0468 Novembro/2020

CDS11SET19 TALTZ® (ixequizumabe). Indicações: TALTZ é indicado para o tratamento de pacientes adultos com psoríase em placas moderada a grave, e que são elegíveis a terapia 
sistêmica ou fototerapia. TALTZ, em monoterapia ou em associação com o metotrexato, é indicado para o tratamento da artrite psoriásica ativa em pacientes adultos com uma resposta insufi-
ciente, ou intolerantes ao tratamento com um ou mais fármacos antirreumáticos modificadores da doença (DMARDs). TALTZ é indicado para o tratamento de espondiloartrite axial radiográfica/
espondilite anquilosante ativa em pacientes adultos, que não tenham respondido adequadamente à terapia convencional. TALTZ é indicado para o tratamento de pacientes adultos com espon-
diloartrite axial não radiográfica ativa com sinais objetivos de inflamação, que não tenham respondido adequadamente à terapia convencional. Contraindicações: TALTZ é contraindicado em 
pacientes com hipersensibilidade grave conhecida ao ixequizumabe ou a qualquer um dos excipientes. Advertências e precauções: o tratamento com TALTZ está associado a um aumento 
da taxa de infecções. TALTZ deve ser usado com cautela em pacientes com infecção crônica ou infecção ativa clinicamente importante. TALTZ não deve ser administrado a pacientes com 
tuberculose ativa (TB). Os pacientes recebendo TALTZ devem ser monitorados de perto para sinais e sintomas de TB ativa durante e após o tratamento. A administração de TALTZ deve ser 
interrompida imediatamente no caso de ocorrência de reações graves de hipersensibilidade e o tratamento apropriado deve ser iniciado. Recomenda-se precaução ao prescrever TALTZ para 
pacientes com doença inflamatória intestinal, incluindo doença de Crohn e colite ulcerativa. TALTZ não deve ser utilizado com vacinas vivas. Não existem dados suficientes em humanos para 
estabelecer a segurança de ixequizumabe durante a gravidez. Mulheres com potencial para engravidar deverão utilizar um método contraceptivo eficaz durante o tratamento com TALTZ e du-
rante pelo menos 10 semanas após o tratamento. Os benefícios da amamentação sobre o desenvolvimento e a saúde do bebê devem ser considerados juntamente com a necessidade clínica 
da mãe quanto ao uso de TALTZ e com quaisquer efeitos adversos potenciais de TALTZ ou da condição materna subjacente sobre o lactente. A segurança e a eficácia de TALTZ em pacientes 
pediátricos não foram avaliadas. Embora não tenham sido observadas diferenças na segurança ou eficácia entre pacientes mais idosos e mais jovens, o número de pacientes com 65 anos 
ou mais, expostos a TALTZ, não é suficiente para determinar se estes respondem de modo diferente de pacientes mais jovens. Assim como todas as proteínas terapêuticas, há um potencial 
de imunogenicidade com TALTZ. Não há efeitos conhecidos sobre a capacidade de conduzir ou utilizar máquinas associado ao uso de TALTZ. Interações medicamentosas: a segurança de 
TALTZ em combinação com outros agentes imunomoduladores ou com fototerapia não foi avaliada. A farmacocinética de ixequizumabe não foi afetada com a administração concomitante de 
metotrexato. Na análise farmacocinética populacional, foi determinado que a terapia concomitante com os seguintes medicamentos não tem impacto no clearance de ixequizumabe: cortico-
steroides orais, anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) (incluindo os inibidores da COX2), medicamentos antirreumáticos modificadores da doença convencionais (cDMARDs) avaliados em 
conjunto (sulfassalazina, metotrexato ou hidroxicloroquina), e sulfassalazina e metotrexato avaliados individualmente. Os resultados do estudo de interação medicamentosa em pacientes com 
psoríase moderada a severa determinaram que a administração concomitante de ixequizumabe com medicamentos metabolizados pela CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2 ou CYP2D6, 
não tem um impacto clinicamente relevante na farmacocinética destes medicamentos. Nenhum estudo foi conduzido para investigar possível interação entre TALTZ e plantas medicinais, 
álcool, nicotina e exames laboratoriais e não laboratoriais. Posologia e administração: TALTZ é para administração subcutânea. Psoríase em placas: a dose recomendada é 160 mg por 
injeção subcutânea (duas injeções de 80 mg) na semana 0, seguida por uma injeção de 80 mg nas semanas 2, 4, 6, 8, 10 e 12 e então, 80 mg a cada 4 semanas. Deve-se considerar a 
interrupção do tratamento em pacientes que não apresentaram resposta após 16 a 20 semanas de tratamento. Artrite psoriásica: a dose recomendada é 160 mg por injeção subcutânea 
(duas injeções de 80 mg) na semana 0, seguida de 80 mg a cada 4 semanas. Para pacientes com artrite psoriásica e psoríase em placas moderada a severa coexistentes, utilizar o regime 
de dose para psoríase em placas. TALTZ pode ser administrado sozinho ou em combinação com um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (conventional Disease 
Modifying Anti-rheumatic Drugs - cDMARD) (por exemplo, metotrexato). Espondiloartrite axial radiográfica/espondilite anquilosante: a dose recomendada é de 80 mg por injeção subcutânea 
a cada 4 semanas. Para pacientes que tiverem uma resposta inadequada ou sejam intolerantes a pelo menos um inibidor do TNF, a dose de 160 mg (duas injeções de 80 mg) por injeção 
subcutânea na semana 0, seguida por 80 mg a cada 4 semanas pode ser considerada. Espondiloartrite axial não radiográfica: a dose recomendada é 80 mg por injeção subcutânea a cada 4 
semanas. Medicamentos antirreumáticos modificadores da doença convencionais (cDMARDs) (como por exemplo, sulfassalazina), corticosteroides, anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs), 
e/ou analgésicos podem ser usados durante o tratamento com TALTZ. Reações adversas: dados provenientes dos estudos clínicos: muito comum (> 10%): infecção do trato respiratório 
superior e reações no local da injeção; comum (> 1% e < 10%): dor orofaríngea, náusea e infecção por tínea. Os eventos adversos em pacientes tratados com ixequizumabe 160 mg por 
injeção subcutânea, seguida de 80 mg a cada 4 semanas, nos estudos clínicos de artrite psoriásica foram similares, com exceção da frequência de influenza (comum) e conjuntivite (comum). 
Os eventos adversos em pacientes tratados com ixequizumabe (80 mg ou 160 mg na semana 0) por injeção subcutânea, seguida de 80 mg a cada 4 semanas, nos estudos clínicos de 
espondiloartrite axial radiográfica foram similares com exceção da frequência de doença inflamatória intestinal (comum) e rinite (comum). Os eventos adversos em pacientes tratados com 
ixequizumabe (80 mg ou 160 mg na semana 0) por injeção subcutânea, seguida de 80 mg a cada 4 semanas no estudo clínico de espondiloartrite axial não radiográfica foram semelhantes 
com exceção para a frequência de doença inflamatória intestinal (comum), influenza (comum) e conjuntivite (comum). Venda sob prescrição médica. Registro MS - 1.1260.0196. Documen-
tação 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. 25/05/2020.
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