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Cronograma de Elaboração da Avaliação 

 Novembro-06 
• Reunião do Colégio de Auditores: escolha do tópico para avaliação e perguntas a serem 
respondidas. 
• Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura. 
 
 Novembro-06 
• Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano inicial de trabalho. 
• Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da literatura e 
criação da versão inicial da avaliação. 
 
  Dezembro-06 
• Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista e Auditor para apresentação dos 
resultados e discussão. 
• Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e Auditor. 
• Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos Auditores e 
Cooperados. 
 
  Janeiro-07 
• Apresentação da Recomendação na reunião do Colégio de Auditores. 
• Consulta pública através do site da UNIMED (unimed.com.br) 
• Encaminhamento e disponibilização da versão final para os Médicos Auditores e Médicos 
Cooperados. 



MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 

Estratégia de busca da literatura 

 Busca de avaliações e recomendações referentes ao uso de agentes anti-TNF no tratamento da 
psoríase elaboradas por entidades internacionais reconhecidas em avaliação de tecnologias em saúde: 

 • National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
 • Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA) 
 • Health Technology Assessment – (HTA – NHS) 
 • National Guideline Clearinghouse (NGC): 

 
Busca de revisões sistemáticas e meta-análises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 
Busca de ensaios clínicos randomizados não contemplados nas avaliações ou meta-análises 

identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). Quando há meta-análises e ensaios clínicos, 
apenas estes estudos são contemplados. 

Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência 
disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados. 

Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro das 
UNIMEDs de cada cidade ou região. 

São avaliados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. Estudos 
pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou meta-análises não são citados separadamente, a 
menos que justificado. 
 
  
 
 APRESENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 
 
 

Descrição sumária da situação clínica e da tecnologia estudada. Discussão dos principais 
achados dos estudos mais relevantes e, com base nestes achados, redação das recomendações 
específicas. Quando necessário, são anexadas classificações ou escalas relevantes para utilização mais 
prática das recomendações. 

 
É descrito o nível de evidência que sustenta cada recomendação, conforme a tabela abaixo. 

 
 
 

 
GRAUS DE RECOMENDAÇÃO 

 A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de meta-análises ou 
revisões sistemáticas 

 

 B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, ou de estudos controlados não-
randomizados 

 
 C Resultados derivados de séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de especialistas 
 
 



1.CONDIÇÃO CLÍNICA 
 
Psoríase 

 
 A psoríase é uma dermatose inflamatória com evolução geralmente crônica, que tem sua 
origem em uma predisposição poligênica e se caracteriza por um curso intermitente. Na sua 
patogênese, observa-se um aumento da renovação celular epidérmica com reação inflamatória, que, 
clinicamente, se apresenta como placas eritemato-escamosas com contornos bem delimitados em 
topografias características da pele ou difusamente distribuídas (psoriasis vulgaris). A prevalência 
mundial varia entre 0,6 a 4,8%. 
 O tratamento da psoríase pode ser feito de forma tópica ou sistêmica. A maioria das opções 
terapêuticas reduz a gravidade do episódio tratado, oferece remissões temporárias, porém não impede 
a ocorrência de novos episódios, de forma que os pacientes, comumente, precisam de seguimento e 
tratamento em longo prazo. 
 O tratamento tópico conta com uma variedade de opções, como análogos da vitamina D , 
retinóides, agentes queratolíticos (ácido salicílico), corticóides, coaltar, antralina e associações entre 
eles. O tratamento tópico está amplamente indicado para pacientes com doença leve/moderada. A 
fototerapia com UVB e a fotoquimioterapia (PUVA) tópica ou sistêmica são outras opções de 
terapêutica para estes casos. Entretanto, alguns pacientes não respondem a essas opções, apresentam 
contra-indicações (principalmente à fototerapia) ou têm lesões tão extensas que o tratamento com estes 
agentes torna-se dificultoso. Para estes pacientes, há várias opções de tratamento sistêmico como 
retinóides sistêmicos, metotrexato, ciclosporina e, mais recentemente, agentes anti-citocinas. Entre 
esses agentes, os mais estudados para o tratamento da psoríase são o infliximab, o etanercept e o 
efalizumab. 
 
 

2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
2.1 Inflamação, Auto-imunidade e Agentes Anti-citocinas 
 
Os processos auto-imunes envolvem a interação de fatores genéticos e ambientais para a 

geração de uma resposta inflamatória intensa e persistente direcionada contra antígenos do próprio 
indivíduo. Neste processo de ativação anômala da resposta inflamatória, as citocinas, mediadores da 
resposta inflamatória, desempenham um papel muito importante. Em outras doenças que tem 
mecanismos de inflamação na sua etiopatogenia, como a psoríase, esta “cascata” de eventos também é 
fundamental para seu desenvolvimento.  

Dentre as inúmeras citocinas existentes, o Fator de Necrose Tumoral-α (TNF-α) e a 
Interleucina 1 (IL-1) são alvo de particular interesse, pois participam de etapas precoces da resposta 
inflamatória (ativação de Linfócitos T por macrófagos no processo de apresentação de antígenos), 
sendo, portanto, universalmente importantes em qualquer processo inflamatório, seja ele fisiológico 
(combate a infecções, por exemplo) ou patológico (doença auto-imune, por exemplo). Além dessa 
universalidade, essas citocinas parecem ainda desempenhar papéis específicos no dano inflamatório de 
diversas das doenças auto-imunes, cuja fisiopatologia só agora começa a ser melhor compreendida. 

No caso da psoríase, o TNF-α participa da ativação dos Linfócitos T, induz a expressão de 
moléculas de adesão, que estimulam a infiltração leucocitária na epiderme que é característica das 
lesões psoriásicas (micropústulas de Kogoj) e, também, participa do mecanismo de proliferação 
epidérmica. 

A importância do TNF-α e da IL-1 na mediação da resposta inflamatória em diversas doenças 
inflamatórias crônicas motivou a pesquisa de agentes biológicos desenhados para bloquear os efeitos 
destes mediadores, almejando um efeito anti-inflamatório e imunomodulador realizado através do 
controle do efeito destas citocinas. Tal proposta implica um mecanismo de ação diferente do utilizado 
por antiinflamatórios não-esteróides (AINES) e por corticosteróides, de forma que os agentes anti-
citocina surgiram como classe promissora no tratamento de doenças em cuja fisiopatologia a ativação 
excessiva da resposta inflamatória exerce um papel central. 

 



2.2 Agentes anti-citocina avaliados 
 
• Infliximab é um anticorpo monoclonal recombinante quimérico (humano e murino) dirigido 

contra o TNF-α. É administrado por via endovenosa. 
 
• Etanercept é um receptor de TNF-α sintético que compete pelo TNF-α circulante com seus 

receptores biológicos. Tal competição diminui a atividade biológica do TNF-α. É administrado por via 
subcutânea, o que propicia alguma comodidade posológica aos pacientes que o utilizam. 

 
 
• Efalizumab é outro agente biológico, anticorpo monoclonal anti-CD11a, com atuação 

moduladora sobre as células T, agindo, principalmente, através do bloqueio da ativação e migração 
dos linfócitos T. Também é aplicado por via subcutânea. 

  
 
2.3 Potenciais efeitos adversos 
 
Os agentes anti-citocina comumente apresentam efeitos colaterais leves como cefaléia, 

calafrios, febre, mialgias, náuseas ou reações associadas às injeções. 
Os potenciais efeitos adversos sérios destes agentes ainda são pouco conhecidos. Como eles 

agem modulando a resposta inflamatória através do bloqueio de mediadores que agem tanto em 
processos patológicos quanto em processos fisiológicos, há preocupação coma a redução da 
capacidade de lidar com situações que requerem a correta ativação fisiológica da resposta inflamatória. 

Assim, há possibilidade de que tais agentes possam aumentar o risco de infecções sérias 
(como tuberculose ou sepse) e malignidade. Há relatos de caso de infecções graves e fatais, assim 
como de desenvolvimento de doenças malignas, em pacientes usando agentes anti-citocina; entretanto, 
a possibilidade de aumento de risco de tais desfechos adversos ainda não foi bem caracterizada de 
forma sistemática. Não são conhecidos, ainda, os benefícios e riscos em longo prazo associados ao uso 
de agentes anti-citocinas. É prudente, portanto, dada à falta de dados confiáveis provenientes de 
estudos comparados, que se tenha cautela na indicação destes agentes, principalmente em pacientes 
com um perfil de suscetibilidade aumentada a infecções ou doenças malignas. 
 
 
 3. DESFECHOS AVALIADOS 
 
 Os desfechos avaliados nos estudos sobre psoríase utilizam diversos escores, escalas e 
medidas que serão descritas a seguir a fim de permitir melhor compreensão dos resultados 
apresentados nos estudos descritos.  
 Clinicamente, a doença é geralmente graduada em leve, moderada ou grave. Já, nos ensaios 
clínicos, buscam-se variáveis mais objetivas para aferição da gravidade da doença que levam em 
consideração os seguintes critérios: a proporção de superfície corporal afetada; grau de atividade da 
doença (grau de vermelhidão, espessura e descamação das placas); resposta a terapias prévias e o 
impacto da doença no indivíduo afetado. 
 Os principais índices e escalas utilizadas são:  
  • PASI (Psoriasis Area Severity Index): combina a gravidade das lesões e a área 
corporal acometida em um único escore validado que vai de zero (sem doença) até 72 (máxima 
doença). É a medida de desfecho mais utilizada em ensaios clínicos sobre psoríase. 
 - Escores >10 comumente se associam com doença mais avançada  
 - Frequentemente são utilizadas medidas como a porcentagem de redução do escore PASI 
após o tratamento em relação ao PASI basal (por exemplo, PASI-50 significa 50% de redução em 
relação ao PASI basal). 
 
 Escores de qualidade de vida 
 



  - HRQoL (Health-Related Quality of Life): é um escore validado que varia de zero 
(melhor HRQoL) a 30 (pior HRQoL). Escores maiores que 10 se associam a um comprometimento 
importante da qualidade de vida relacionada à saúde. 
  - DLQI (Dermatology Life Quality Index): é uma medida validada que estabelece um 
escore a partir de 10 questões (envolvendo atividades do dia-a-dia; sintomas; sentimentos; lazer; 
trabalho e escola; relacionamentos pessoais). Quanto menor o escore, melhor a qualidade de vida 
avaliada por este índice. 
 
 
 4. RESULTADOS DA BUSCA NA LITERATURA 
 
 4.1 Avaliações de tecnologias em saúde (ATS):  
 
 
4.1.1 HTA – NHS.  
Etanercept e efalizumab for The Treatment of Psoriasis: A Systemic Review. 
Health Technology Assessment. November, 2006; Vol. 10: N°.46 
 
 O NHS, em novembro de 2006, publicou ampla avaliação de tecnologia 
compreendendo revisão sistemática e meta-análise sobre o uso de etanercept e efalizumab no 
tratamento da psoríase. Os critérios de busca da literatura, seleção e análise crítica dos estudos 
encontrados são bem detalhados pelos autores, apresentando grande rigor metodológico.  
 
 Etanercept 
 Em relação ao Etanercept no tratamento da psoríase, 3 ensaios clínicos randomizados, 
controlados por placebo, de alta qualidade metodológica foram localizados e considerados 
adequados para inclusão na revisão. Nenhum estudo comparando Etanercept a outro 
tratamento ativo foi localizado. 
 Em todos os três estudos, os resultados foram aferidos após 12 semanas de intervenção 
através dos desfechos PASI-50, PASI-75, PASI-90, total ou quase total ausência de placas, 
média de melhora no PASI em relação ao escore basal, e a porcentagem de mudança no 
escore DLQI. 
  
� Leonardi CL, Powers JL, Matheson RT, Goffe BS, Zitnik R, Wang A, Gottlieb AB; 

Etanercept Psoriasis Study Group.  Etanercept as monotherapy in patients with psoriasis. 

N Engl J Med 2003; 349:2014-22. 

 Ensaio clínico randomizado, duplo cego, e controlado por placebo. Neste estudo 652 
pacientes adultos com diagnóstico de psoríase e indicação de tratamento sistêmico, com 
acometimento de no mínimo 10% da superfície corporal total e um PASI basal ≥10 foram 
randomizados para uma das seguintes opções de tratamento. Os respectivos resultados dos 
principais desfechos são apresentados ao lado de cada braço de tratamento:  
 
          PASI-50 PASI-75 PASI-90 

 � Etanercept 25 mg, SC, 1x semana (n = 160)       40,6%             14,4%               3,1% 

 � Etanercept 25 mg, SC, 2x semana (n = 162)        58%                 34%                 11,7% 

      � Etanercept 50 mg, SC, 2x semana (n = 164)        73,8%              49,4%               22% 

      � Placebo ( n = 166)                                                 14,5%            3,6%                 0,6% 

 



 Todos os desfechos alcançaram significância estatística em relação ao placebo. Os 
pacientes incluídos não precisavam ter história de refratariedade ou intolerância a outros 
esquemas terapêuticos. 

 

� Elewski BE, Boh E, Papp K, Zitnik R. Efficacy and safety of etanercept in patients with 

psoriasis: results of a global phase 3 study. J Am Acad Dermatol 2004; 50:159. 

 Ensaio clínico randomizado, duplo cego, e controlado por placebo. Neste estudo 583 
pacientes adultos com diagnóstico de psoríase com acometimento de no mínimo 10% da 
superfície corporal total e um PASI ≥ 10 foram randomizados nos braços. Os respectivos 
resultados estão apresentados ao lado:  
       PASI-75 

      � Etanercept 25 mg 2x semana (n = 196)  34,2%     

      � Etanercept 50 mg 2x semana (n = 194)            49,5% 

      � Placebo (n = 193)                                                3,1%   

  
� Gottlieb AB, Matheson RT Lowe N, Krueger GG, Kang S, Goffe BS. A Randomized trial of 

etanercept as monotherapy for psoriasis. Arch Dermatol 2003; 139:1627-32. 

 Ensaio clínico randomizado, duplo cego, e controlado por placebo. Neste estudo, 112 
pacientes adultos com diagnóstico de psoríase, clinicamente estáveis e com acometimento de 
no mínimo 10% da superfície corporal total foram randomizados para em um dos seguintes 
grupos de tratamento. Os resultados obtidos após 12 semanas estão apresentados ao lado. 
 
       PASI-50 PASI-75 PASI-90 

      � Etanercept 25 mg 2x semana (n = 55)   70,2%     29,8%     10,5% 

      � Placebo (n = 55)                                               10,9%%     1,8%         0 

 
 Resultados da meta-análise dos estudos: 

 A ausência de heterogeneidade entre os estudos, permitiu a realização de meta-análise. 
Em média, 62% dos pacientes alcançaram PASI-50, 33% alcançaram PASI-75, 11% PASI-90 
e 40% foram considerados como tendo ausência total ou quase total de placas. Estes 
resultados foram todos superiores ao placebo, alcançando, todos, significância estatística em 
relação ao placebo. Pacientes tratados com 25mg de etanercept, 2 vezes por semana, por 12 
semanas, apresentaram risco de alcançar PASI-75 mais de dez vezes maior do que os tratados 
com placebo (RR=10,69; IC95% 6,15-18,67). O mesmo cálculo para pacientes tratados com 
50mg duas vezes por semana, resultou em risco relativo de 14,80 (IC95% 8,40-26,06). A 
porcentagem média de melhora do índice PASI em relação ao basal foi de 58,8% para o grupo 
da intervenção versus 5,1% no grupo placebo. A porcentagem média de mudança no DLQI 
foi de 59% com etanercept 25 mg 2 vezes por semana versus 9% com placebo.  
 Dados de seguimento a médio prazo (até 24 semanas) foram obtidos de forma aberta 
em um dos estudos (Gottlieb, 2003). Os dados sugerem manutenção do efeito (PASI-
50=77,2% vs 12,7% placebo), ausência de efeito rebote após a parada do tratamento e, 
quando necessário, boa resposta a um novo curso de tratamento. 
  
 
 Efalizumab 
  A revisão localizou 5 ensaios clínicos. Dois já haviam sido publicados e outros três 
estudos ainda não. Nos estudos não publicados, os dados foram obtidos a partir de 
informações fornecidas pelos patrocinadores do estudo. A limitação sobre detalhes 



metodológicos e de resultados sobre os estudos não publicados fizeram com que esses estudos 
fossem considerados como de baixa qualidade metodológica. Os cinco estudos foram 
controlados por placebo, não tendo sido, em nenhum caso, realizada comparação com 
tratamento ativo.  
 Os resultados foram aferidos após 12 semanas de intervenção através dos desfechos 
PASI-50, PASI-75 , PASI-90 , total ou quase total ausência de placas, a média de melhora no 
PASI escore em relação ao escore basal e a porcentagem de mudança no PASI escore bem 
como no DLQI escore.  
 
� Lebwohl M, Tyring SK, Hamilton TK, Toth D, Glazer S, Tawfik NH, et al. A novel targeted 

T-cell modulator, efalizumab, for plaque psoriasis. N Engl J Med 2003; 349:2004-13 

 Ensaio clinico randomizado duplo cego controlado por placebo. Este ensaio foi 
classificado como de qualidade satisfatória. Neste estudo, 597 pacientes adultos com 
diagnóstico de psoríase em placas, moderada ou grave, clinicamente estáveis e com 
acometimento de no mínimo 10% da superfície corporal total e PASI ≥12 foram 
randomizados para um dos seguintes esquemas terapêuticos. Os principais resultados estão 
apresentados ao lado de cada braço de tratamento. 
 
              PASI-50 PASI-75      PASI-90 

      � Efalizumab 1 mg/kg, SC, 1 vez/ semana (n = 232)         51,7%        22,4%          4,3% 

� Efalizumab 2 mg/kg, SC, 1 vez/ semana (n = 243)         59%           28,4%         6,2% 

� Placebo ( n = 122)                                                           15,6%          4,9%          0,8% 

 
 Em uma segunda fase do estudo, aberta, os pacientes que alcançaram PASI-75 foram 
tratados com mais 12 semanas de Efalizumab ou placebo, a fim de observar a resposta a 
continuação do tratamento. A resposta nos pacientes em tratamento manteve-se em um 
número significativamente maior de pacientes do que nos que foram trocados para placebo 
(77% vs 20%; p<0,001). Após a suspensão do tratamento na semana 24, 30% dos pacientes 
mantiveram melhora (PASI-50) nas 12 semanas seguintes. 
 
� Gordon KB, Papp KA, Hamilton TK, Walicke PA, Dummer W, Li N, et al. Efalizumab for 

patients with moderada to severe plaque psoriasis: a randomized controlled trial. JAMA 

2003;290:3073-80. 

 Ensaio clinico randomizado duplo cego controlado por placebo. Este ensaio foi 
classificado como de boa qualidade. Neste estudo 556 pacientes adultos com diagnóstico de 
psoríase em placas, moderada ou grave, clinicamente estáveis e com acometimento de no 
mínimo 10% da superfície corporal total e PASI ≥ 12 foram randomizados para tratamento:  
 

        PASI-50   PASI-75 

� Efalizumab 1 mg/kg, SC, 1 vez/semana (n= 369)                58,5%                  26,6% 

� Placebo ( n = 187)                                                                 13,9%                   4,3% 

            RR=4,2 (2,9-6,1)     RR=6,21 (3,1-12,5) 

 
� ACD 2600g: os resultados desse estudo foram publicados posteriormente a publicação da 

ATS como: Papp KA, Bressinck R, Fretzin S, Goffe B, Kempers S, Gordon KB,et al. Safety 

of efalizumab in adults with chronic moderate to severe plaque psoriasis: a phase IIIb, 

randomized, controlled trial. Int J Dermatol. 2006 May;45(5):605-14. 



 Ensaio clínico que incluiu 450 pacientes para tratamento por 1 semana com dose de 
0,7mg/kg de Efalizumab, seguido por 11 semanas com 1mg/kg/semana, através de aplicações 
subcutâneas, ou placebo em 236 indivíduos. Os pacientes foram incluídos a partir de 58 
centros americanos e canadenses e deveriam apresentar psoríase em placas avaliada com 
moderada ou grave. Os desfechos primários foram relativos à segurança e tolerância, e os 
secundários relativos à eficácia. 
 PASI-50 foi alcançada por 52% dos tratados e por 12,5% do grupo placebo (RR=4,14; 
IC95% 3,0-5,8). 
 
� IMP24011: os resultados desse estudo foram publicados posteriormente a publicação da 

ATS como: Dubertret L, Sterry W, Bos JD, Chimenti S, Shumack S, Larsen CG, et al. 

CLinical experience acquired with the efalizumab (Raptiva) (CLEAR) trial in patients with 

moderate-to-severe plaque psoriasis: results from a phase III international randomized, 

placebo-controlled trial. Br J Dermatol. 2006 Jul;155(1):170-81. 

 Setecentos e noventa e três portadores de psoríase em placas, moderada a grave, foram 
randomizados para tratamento com Efalizumab 1mg/kg/semana (n=529), através de 
aplicações subcutâneas, ou placebo (n=264). Todos pacientes incluídos eram considerados 
como de alta necessidade para tratamento por já terem usado, pelo menos, duas outras terapias 
sistêmicas, interrompidas por falta de eficácia, intolerância ou contra-indicação. 
 PASI-75 foi alcançada por 31% dos tratados e por 4% do grupo placebo (RR=7,4; 
IC95% 4,1-13,4). 
 

� ACD2058g: resultados finais não publicados. 

 Neste ECR, 332 pacientes com psoríase moderada a grave foram randomizados para 
tratamento por 12 semanas com Efalizumab 1 mg/kg, SC, 1 vez/semana (n= 162) ou placebo 
(n = 170).  
 PASI-50 foi alcançada por 61,1% dos tratados e por 14,7% do grupo placebo 
(RR=4,16; IC95% 2,87-6,12).  
 
 Resultados da meta-análise dos estudos 
 Efalizumab na dose de 1 mg/Kg uma vez por semana subcutâneo após 12 semanas de 
tratamento proporcionou em 55% dos pacientes PASI-50, em 27% PASI-75 e em 4% PASI-
90.  
Resultados conjuntos mostram risco de alcançar PASI-75 seis vezes maior para pacientes 
tratados em relação ao placebo (RR=6,34; IC95% 4,27-9,42). Somente um estudo publicou a 
média da mudança no escore PASI em relação ao escore inicial que foi de 56% para os 
pacientes tratados com efalizumab comparado com 19% do grupo placebo. 
 A manutenção do tratamento por mais de 12 semanas e retratamento de recidivas foi 
testada apenas nas fases abertas de follow-up dos ensaios clínicos. 
 
 Conclusões da revisão 
 Há boas evidências de que o Etanercept ou o Efalizumab sejam eficazes no tratamento 
da psoríase moderada a grave considerando desfechos ao final de 12 semanas de tratamento. 
Há evidências relativas ao Etanercept de que a manutenção da resposta por até 12 semanas 
além do tratamento seja superior ao placebo. Não há evidências relativas à manutenção da 
resposta ao Efalizumab. O efeito adverso mais comum foi reação cutânea no local da 
aplicação, não tendo sido relatados efeitos adversos graves. 
 

 

4.1.2 NICE 



Etanercep and efalizumab for the treatment of adults with psoriasis. NICE Technology 
Appraisal Guidance No. 103, 2006. 
 
 O NICE, em julho de 2006, publicou recomendações sobre o uso de etanercept e 
efalizumab no tratamento da psoríase em adultos. Foi realizada extensa revisão sistemática, 
utilizando precisos critérios de busca e seleção de estudos. Os estudos utilizados para esta 
recomendação são os mesmos já descritos. 
 
 Resultados da meta-análise 
  

 Etanercept 
 Foram localizados 3 ensaios clínicos randomizados considerados de boa qualidade 
metodológica que avaliaram etanercept em doses de 25 a 50 mg 2x/semana. No total os 
estudos incluíram 1347 pacientes. Como não houve heterogeneidade significativa entre os 
estudos. Os principais resultados da meta-análise estão apresentados a seguir: 
  
 • Etanercept 25mg, SC, 2 vezes/semana versus placebo 

  → PASI-50: RR 5,41 (IC95% 4,10 a 7,14) 

  → PASI-75: RR 10,69 (IC95% 6,15 a 18,57) 

  → PASI-90: RR 18,55 (IC95% 5,24 a 65,69) 

 
• Etanercept 50mg, SC, 2 vezes/semana versus placebo 

    → PASI-50: RR 6,48 (IC95% 4,84 a 8,66) 

→ PASI-75: RR 14,80 (IC95% 8,40 a 26,06) 

→ PASI-90: RR 38,12 (IC95% 9,43 a 154,06) 

 Outros resultados: 
- no estudo em que houve acompanhamento aberto por doze semanas além do final 

do tratamento, o benefício se manteve estatisticamente significativo. 
- nos estudos onde foram avaliadas escalas de qualidade de vida, o etanercept foi 

superior a placebo em ambas as doses. 
- um dos estudos acompanhou os pacientes por 36 semanas sem observar tendência 

de diminuição da resposta ao tratamento ao longo do tempo. 
- nos casos de recidiva da doença após o final do tratamento, um estudo avaliou 

pacientes que foram tratados uma segunda vez com etanercept (fizeram 2 ciclos de 
12 semanas). Para todas as doses, a diferença média nos escores PASI após 12 
semanas de retratamento comparada com as 12 semanas de tratamento inicial foi -
0,5 (IC95% de -1,09 a 0,09), demonstrando que não houve diferença estatística 
entre as respostas de pacientes tratados e retratados. 

- em geral, etanercept foi bem tolerado (no máximo 36 semanas de seguimento). 
Reação no local da injeção foi o evento adverso mais freqüente. Não houve 
diferença estatística entre os grupos etanercept e placebo em relação à incidência 
de efeitos adversos graves ou interrupção do tratamento por efeitos adversos. 

   
 Efalizumab 
 Foram localizados 5 ensaios clínicos randomizados controlados por placebo que 
avaliaram efalizumab em dose de 1mg/semana e incluíram 3130 pacientes. Os estudos 
tiveram um seguimento de 12 semanas. Ainda que nem todos estudos estivessem publicados, 
foi feita meta-análise utilizando dados publicados e dados fornecidos pelos pesquisadores. 



 
 → PASI50 (5 estudos): RR 3,9 (IC95% 3,3 a 4,6) 

 → PASI75 (4 estudos): RR 7,4 (IC95% 5,2 a 10,7) 

 
Outros resultados: 
- 4 estudos relataram uma melhora estatisticamente significativa no escore de 
qualidade de vida DLQI nos pacientes usando efalizumab em relação aos que 
usaram placebo. 
- análise de subgrupo de 526 pacientes de um ECR refratários ou intolerantes a 
pelo menos dois medicamentos convencionais de uso sistêmico, sugere que a 
resposta ao tratamento neste subgrupo de pacientes seja a mesma que nos demais 
pacientes. (ORTONNE, 2005) 
- estudo que relatou acompanhamento aberto por até 15 meses sugere benefício 
mantido por esse período. 
- não houve diferença estatística entre os grupos efalizumab e placebo em relação à 
incidência de efeitos adversos em geral, efeitos adversos graves ou abandono do 
tratamento por efeitos adversos. 

 

Resultados da Análise econômica 
A principal análise realizada pelo NICE comparou etanercept, efalizumab e tratamento 

de suporte sem DMARDs (que são as principais opções existentes para os pacientes 
refratários ao uso de DMARDs). 

 • Efalizumab foi menos custo-efetivo que etanercept 25mg; ambos foram 
menos custo-efetivos que infliximab, metotrexato e ciclosporina. 

 • Etanercept 50mg foi mais custo-efetivo que a dose de 25mg. 
 • Tratamento de suporte (sem agentes anti-citocina e sem metotrexato ou outros 

DMARDs) foi a única conduta custo-efetiva segundo limiares estabelecidos atualmente. 
 
Conclusões e Recomendações do NICE 
• Etanercept, em dose não maior que 25mg 2x/semana, é recomendado para o 

tratamento de adultos com psoríase somente quando os seguintes critérios forem preenchidos: 
 1. a doença é grave (PASI ≥ 10 e DLQI ≥ 10) 
 2. a doença mostrar-se refratária ao tratamento sistêmico padrão (incluindo 

metotrexato, ciclosporina, PUVA) ou o pacientes é intolerante ao tratamento padrão. 
• Efalizumab é recomendado para o tratamento de adultos com psoríase somente em 

pacientes que preenchem os critérios de gravidade e refratariedade e são intolerantes ao 
etanercept. 

• Etanercept e efalizumab devem ser descontinuados na ausência de resposta adequada 
(PASI-75 ou PASI-50 + redução de 5 pontos no escore DLQI) após 12 semanas de 
tratamento. Ciclos adicionais não são recomendados nestes pacientes. 

• O uso de etanercept e efalizumab deve ser iniciado e supervisionado por especialistas 
experientes no manejo de psoríase. 

 
 
 4.2 Ensaios Clínicos Randomizados não incluídos nas ATS 
  
 Infliximab 
 



� Chaudhari U, Romano P, Mulcahy LD, Dooley LT, Baker DG, Gottlieb AB. 

Efficacy and safety of infliximab monotherapy for plaque-type psoriasis: a randomised 

trial. Lancet. 2001 Jun 9;357(9271):1842-7. 

 Trinta e três pacientes com psoríase em placas, moderada a grave, foram 
randomizados para tratamento com infliximab 5mg/kg, 10mg/kg ou placebo, aplicado 
por via endovenosa, nas semanas 0, 2 e 6. O principal desfecho avaliado foi a 
avaliação global do médico na semana 10 em análise de efetividade (intention to 

treat). Foram considerados como tendo resposta boa ou ótima 82% e 91% dos 
pacientes tratados, respectivamente, com 5 e 10mg/kg de infliximab, 
comparativamente a 18% do grupo placebo que alcançaram o mesmo desfecho 
(5mg/kg vs placebo, p=0,0089; 10mg/kg vs placebo, p=0,0019). Nenhum evento 
adverso sério foi relatado.  
  

� Gottlieb AB, Chaudhari U, Mulcahy LD, Li S, Dooley LT, Baker DG. 

Infliximab monotherapy provides rapid and sustained benefit for plaque-type 

psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2003 Jun;48(6):829-35. 
 Os pacientes do estudo descrito acima (Chaudhari, 2001), foram seguidos após 
o término das primeiras 12 semanas de tratamento. Indivíduos que apresentaram 
recidivas foram novamente randomizados para 5 ou 10mg/kg de infliximab. O 
seguimento até a semana 26 mostrou que todos pacientes necessitaram de novas doses 
de infliximab (100% de recorrência da doença). Na semana 26, 40% e 73% dos 
pacientes tratados com infliximab 5 e 10mg/kg, respectivamente, alcançaram PASI-
50, enquanto que 33% e 67% alcançaram PASI-75. 
 
� Gottlieb AB, Evans R, Li S, Dooley LT, Guzzo CA, Baker D, Bala M, Marano 

CW, Menter A. Infliximab induction therapy for patients with severe plaque-type 

psoriasis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.J Am Acad Dermatol. 

2004 Oct;51(4):534-42. 

 Neste ECR 249 pacientes foram randomizados para tratamento com 3 ou 
5mg/kg de infliximab nas semanas 0, 2 e 6. Todos pacientes deveriam ter mais de 18 
anos e ter indicação de uso de tratamento sistêmico para psoríase. O desfecho 
primário, PASI-75 na semana 10, foi alcançado por 72%, 88% e 6% dos pacientes 
tratados com 3mg/kg, 5mg/kg ou placebo, respectivamente (p<0,001). A maior parte 
(>50%) dos pacientes tanto no grupo infliximab quanto do grupo placebo apresentou 
algum efeito adverso. No entanto, eventos adversos sérios possivelmente relacionados 
ao tratamento ocorreram em 2% dos pacientes tratados com infliximab. 
 
� Feldman SR, Gordon KB, Bala M, Evans R, Li S, Dooley LT, Guzzo C, Patel K, 

Menter A, Gottlieb AB. Infliximab treatment results in significant improvement in the 

quality of life of patients with severe psoriasis: a double-blind placebo-controlled 

trial. Br J Dermatol. 2005 May;152(5):954-60. 

 Este estudo utilizou a mesma base de dados do estudo anterior (Gottlieb, 2004) 
para avaliar o efeito do infliximab na qualidade de vida de pacientes com psoríase 
grave. Como instrumento de avaliação foi utilizado os escores HRQOL e DLQI. Na 
semana 10 de seguimento, os pacientes tratados com 3mg/kg, 5mg/kg e placebo 
apresentaram, respectivamente, melhora de 84%, 91% e 0% no escore DLQI. Através 
da avaliação pela escala HRQOL, também houve melhora significativa da qualidade 
de vida entre os tratados. Houve forte correlação entre a melhora do índice PASI e a 
melhora da qualidade de vida avaliada por ambas as escalas (r=0,61, p<0,001). 
 



� Reich K, Nestle FO, Papp K, Ortonne JP, Evans R, Guzzo C, Li S, Dooley LT, 

Griffiths CE; EXPRESS study investigators. Infliximab induction and maintenance 

therapy for moderate-to-severe psoriasis: a phase III, multicentre, double-blind trial. 

Lancet. 2005 Oct 15-21;366(9494):1367-74. 

 Foram estudados 378 pacientes com psoríase moderada a grave alocados para 
tratamento com Infliximab 5mg/kg ou placebo nas semanas 0, 2 e 6, e, após, a cada 8 
semanas até a semana 46. Os pacientes incluídos deveriam ter diagnóstico de psoríase 
há pelo menos 6 meses e indicação clínica de fototerapia ou tratamento sistêmico. 
Foram excluídos pacientes que já houvessem usado outras drogas anti-TNF ou 
infliximab. Nenhum tratamento concomitante foi mantido. Na semana 24 os pacientes 
que vinham com placebo receberam tratamento ativo. O desfecho primário foi PASI-
75 na semana 10. Os principais resultados mostraram que, na semana 10, 80% dos 
pacientes tratados e 3% dos pacientes no grupo placebo alcançaram PASI-75. Melhora 
de 90% (PASI-90) foi alcançada por 75% e 1% dos pacientes tratados e dos que 
receberam placebo, respectivamente (p<0,0001). Na semana 24, PASI-75 foi 
alcançada por 82% do grupo infliximab e 4% do grupo placebo, e PASI-90 por 58% 
do grupo tratado e 1% do placebo (p<0,0001). No seguimento de 50 semanas, no qual 
não havia grupo controle, 61% dos pacientes apresentaram PASI-75 e 45% PASI 90. 
 
� Reich K, Nestle FO, Papp K, Ortonne JP, Wu Y, Bala M, Evans R, Guzzo C, Li 

S, Dooley LT, Griffiths CE. Improvement in quality of life with infliximab induction 

and maintenance therapy in patients with moderate-to-severe psoriasis: a randomized 

controlled. Br J Dermatol. 2006 Jun;154(6):1161-8. 

 Este artigo relata resultados do mesmo estudo descrito acima (Reich, 2005), 
porém com ênfase nos desfechos de qualidade de vida. Os principais desfechos 
avaliados foram os escores de qualidade de vida SF-36 e DLQI. Nas avaliações 
realizadas nas semanas 10, 24 e 50, os pacientes tratados apresentaram melhor 
desempenho nos escores de qualidade de vida geral (SF-36) e específico para doenças 
dermatológicas (DLQI). 

 
 Efalizumab 

 
� Leonardi CL, Papp KA, Gordon KB, Menter A, Feldman SR, Caro I, Walicke PA, 

Compton PG, Gottlieb AB; Efalizumab Study Group. Extended efalizumab therapy 

improves chronic plaque psoriasis: results from a randomized phase III trial. J Am 

Acad Dermatol. 2005 Mar;52(3 Pt 1):425-33. 

 Este ECR avaliou de maneira randomizada a extensão do efalizumab por mais 
12 semanas em pacientes que não atingiram PASI 75 ao final das primeiras 12 
semanas. Pacientes tratados com 1mg/kg, 2mg/kg ou placebo alcançaram na 
semana 24, respectivamente, 39%, 27% e 2% de PASI 75 (p<0,001) O benefício 
manteve-se por mais 12 semanas, com mais 20% dos pacientes alcançando PASI 
75 em comparação a 7% no grupo placebo (p=0,018). 

 
 
Comentário: Os ensaios clínicos localizados para as revisões do HTA e NICE, e os ECR com 

infliximab, apesar de qualidade metodológica satisfatória, apresentam seguimento curto, 

considerando-se o fato de ser a psoríase uma doença crônica e com curso intermitente. Além 

disso, nenhum dos estudos comparou o infliximab, o etanercept ou o efalizumab a outros 

agentes ativos já estabelecidos para o tratamento. Portanto, os bons resultados estão 

demonstrados em relação ao placebo, mas não comparativamente com outras formas ativas 

de tratamento. 



 

Recorrência da resposta inflamatória e sintomas após interrupção dos agentes 
 
 Evidências de um ECR (Lebwohl, 2003) sugerem que parte da resposta ao efalizumab 
é mantida pós-tratamento em médio prazo (12 semanas além do final do tratamento). Outro 
estudo (Gottlieb, 2003) que acompanhou pacientes tratados com infliximab a fim de verificar 
a resposta ao retratamento, observou que todos pacientes (100%) necessitaram desta 
intervenção por recorrência da doença após a suspensão da droga. O retratamento, nestes 
pacientes, voltou a propiciar bom controle da doença. Outros estudos controlados não 
realizaram ou não publicaram seguimento após a suspensão da medicação. 
 Séries de casos, seguimentos não controlados de ensaios clínicos (Gottlieb, 2004; 
Papp, 2006) e revisões de especialistas (Carey, 2006), também sugerem a possibilidade de que 
o retratamento alcançe novamente controle da doença.  
 
Uso prolongado dos agentes anti-citocinas 
 
 Um ensaio clínico, realizado com Efalizumab (Lebwohl, 2003) prolongou o 
tratamento até 24 semanas nos pacientes com boa resposta inicial, mostrando manutenção de 
resposta superior no grupo tratado em relação ao placebo. 
 Um ECR recentemente publicado (Menter A, 2007) comparou o uso contínuo com o 
uso quando necessário de infliximab após período inicial de indução nas semanas 0, 2 e 6. O 
uso contínuo, a cada oito semanas, por até 50 semanas foi superior ao uso se necessário na 
manutenção de PASI 75 (54,5%, 43,8%, 38,1% e 25,4%, respectivamente para Infliximab 
5mg/kg contínuo, Infliximab 3mg/kg contínuo, Infliximab 5mg/kg se necessário e Infliximab 
3mg/kg se necessário).  
 Os demais dados publicados referentes a manutenção de tratamento a longo prazo são 
derivados somente de seguimento aberto e não controlado, geralmente realizado nos pacientes 
com boa resposta na fase inicial dos ensaios clínicos. Dados preliminares, sugerindo 
segurança e eficácia de tratamento prolongado, foram apresentados em congresso 
internacional (American Academy of Dermatology, New Orleans, 2006; Manter A, 2005 – 
P4; Gottlieb AB, 2005-P2743), porém os métodos e resultados completos desses estudos não 
estão disponíveis, não sendo, assim, possível derivar conclusões sobre este tópico.  



 
 5. SUMÁRIO, INTERPRETAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
  
 
1. As drogas anti-citocinas avaliadas (infliximab, etanercept e efalizumab) são efetivas no controle da 

psoríase moderada a grave quando comparadas ao placebo, considerando-se desfechos clínicos 
avaliados através escores de gravidade de doença (PASI) e escalas de qualidade de vida. 

  Esta afirmação baseia-se nos resultados de ensaios clínicos randomizados de boa qualidade    

            metodológica.   

     (Recomendação de Grau A) 
      
2. As drogas anti-citocinas devem ser usadas como recurso terapêutico excepcional em pacientes com 

psoríase moderada a grave que não vem apresentando resposta satisfatória ao tratamento usado em 
dose e tempo adequados ou apresentam efeitos adversos intoleráveis com o uso de outras 
medicações e esquemas terapêuticos. 

  Esta recomendação baseia-se no fato de que não foram realizados estudos comparando os 

 agentes anti-citocinas em relação a qualquer outro tratamento ativo. Portanto, não é possível 

 afirmar a superioridade destes agentes em relação a outras opções terapêuticas cuja eficácia 

 e segurança estão estabelecidas 

    .  (Recomendação de Grau C) 
 
3. A eficácia comparativa de diferentes agentes anti-citocinas para tratamento da psoríase não foi 

avaliada. Não há, portanto, qualquer evidência de benefício associado ao uso concomitante ou 
consecutivo destes agentes. 

 
4. Não há evidências da segurança ou eficácia dos agentes anti-citocinas para tratamento da Psoríase 

em médio ou longo prazo (>50 semanas). 
 

5. O número de eventos adversos graves relacionados às medicações foi pequeno (~2%). Os eventos 
não ocorreram no momento da aplicação da medicação. Não há, também, evidências de que a 
aplicação dos agentes anti-citocina em regime de internação hospitalar tenha algum benefício ou 
seja capaz de diminuir a incidência de qualquer evento adverso grave. Na maioria dos ensaios 
clínicos realizados as medicações foram aplicadas ambulatorialmente. As recomendações 
internacionais sugerem a necessidade de prescrição por profissional especialista. 
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