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Cronograma de Elaboração da Avaliação 

 Agosto-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. 
 
 Setembro-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. 
 
  Outubro-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. 
 
  Novembro-06 
• 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 
artrite reumatóide 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) 
 • National Guideline Clearinghouse (NGC) 
 • Health Technology Assessment – (HTA – NHS) 

 
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 
 
Artrite Reumatóide 

 
 A artrite reumatóide (AR) é um distúrbio inflamatório sistêmico crônico, debilitante, 
incurável, de origem auto-imune, que pode afetar muitos tecidos e órgãos diferentes (pele, vasos 
sangüíneos, coração, pulmões, músculos), mas acomete principalmente as articulações, gerando 
classicamente uma poliartrite simétrica. Em cada articulação afetada há uma sinovite proliferativa não 
supurativa que pode levar à destruição da cartilagem articular, à formação de pannus e à anquilose. 
Estima-se que aproximadamente 1% da população mundial seja portadora de artrite reumatóide; sua 
prevalência é maior no sexo feminino (3 a 5 mulheres para cada homem) e seu pico de incidência 
ocorre entre a 3ª à 5ª década de vida. Estima-se também que até 40% dos pacientes com artrite 
reumatóide parem de trabalhar em 5 anos por alterações relacionadas à doença. 
  
 A evolução clínica da AR é bastante variável. Na maioria dos pacientes, a doença começa de 
forma lenta e insidiosa, com sintomas inespecíficos (fadiga, mal-estar e dor músculo-esquelética) 
precedendo em várias semanas o acometimento articular, mas 15% dos pacientes têm uma forma mais 
agressiva da doença, com rápida progressão e comprometimento funcional. Em geral, as pequenas 
articulações são afetadas antes das grandes. Os sintomas costumam surgir nas mãos e pés, seguidos 
por punhos, tornozelos, cotovelos e joelhos. As articulações acometidas apresentam-se edemaciadas, 
quentes, dolorosas e prolongadamente rígidas no início da manhã ou após períodos de inatividade. 
  
 O diagnóstico de AR é definido principalmente por critérios clínicos, pois não há exame 
laboratorial (como a pesquisa de fator reumatóide, por exemplo) com sensibilidade e especificidade 
suficientes para determinar isoladamente o diagnóstico. Dessa forma, a presença de 4 dos seguintes 
critérios torna possível o diagnóstico: (1) rigidez matinal; (2) artrite em três ou mais articulações; (3) 
artrite em articulações de mãos; (4) artrite simétrica; (5) nódulos reumatóides (lesões subcutâneas 
firmes, indolores e arredondadas que surgem em regiões de pele sujeitas a pressão); (6) presença de 
fator reumatóide sérico; (7) alterações radiológicas típicas (osteopenia justarticular; erosões e estreita-
mento do espaço articular, com perda de cartilagem).  
  
 No tratamento medicamentoso da AR, que tem como principal objetivo a indução de remissão 
prolongada da doença, são utilizadas quatro classes diferentes de drogas. 
   
  • Antiinflamatórios não-esteróides (AINES): propiciam benefício sintomático 
rapidamente, mas não mudam o curso da doença, de forma que desempenham um papel secundário. 
  • Corticosteróides: são antiinflamatórios muito potentes que não só propiciam 
benefício sintomático como também diminuem a progressão radiológica da doença; entretanto, os 
efeitos adversos da corticoterapia sistêmica prolongada são graves e bem conhecidos. Servem como 
ponte até que os agentes modificadores de doença passem a agir. 
  • Agentes modificadores de doença (DMARD): metotrexato, sulfasalazina, ouro, 
antimaláricos, azatioprina, leflunomida e outros agentes podem modificar o curso da doença, mas 
demoram meses para fazer efeito, de forma que é necessário, inicialmente o controle sintomático com 
AINES e/ou corticosteróides. Comumente os DMARD são utilizados de forma seqüencial; sendo o 
metotrexato o que serve de padrão de comparação para novos DMARD e costuma ser a primeira 
escolha dentre as drogas desta classe.  
  • DMARDs biológicos (agentes anti-citocina ou anti-fator de necrose tumoral (TNF)): 
drogas como o infliximab, etanercept ou adalimumab também modificam o curso da doença, com a 
potencial vantagem de terem um início precoce do efeito terapêutico (dias a semanas). Ainda assim, 
são caros e sua toxicidade em longo prazo é pouco conhecida.  
 
 

2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
2.1 Auto-imunidade e Agentes Anti-TNF 



 
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. 

 
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 (como a ativação de Linfócitos T por macrófagos no processo de apresentação de 
antígenos), sendo, portanto, universalmente importantes em qualquer processo inflamatório, seja ele 
fisiológico (no 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 mais bem 
compreendida. 

 
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 
 
• 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. 

 
• Infliximab é um anticorpo monoclonal recombinante quimérico (humano e murino) dirigido 

contra o TNF-α. É administrado por via endovenosa. 
 
• Adalimumab é um anticorpo monoclonal recombinante humano da classe das 

Imunoglobulinas G. É específico para TNF-α e é administrado de forma subcutânea. 
  
 
2.3 Potenciais efeitos adversos 
 
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 a preocupação da redução da capacidade 
do organismo do paciente tratado em lidar com situações que requerem a correta ativação fisiológica 
da resposta inflamatória. 

Assim, há preocupação 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 a 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 artrite reumatóide utilizam diversos escores, escalas e 
medidas que serão descritas a seguir a fim de permitir melhor compreensão dos resultados 
apresentados nos estudos descritos.  
 
  • Escore do American College of Rhematology (ACR): leva em conta o número de 
articulações inflamadas, o número de articulações dolorosas e mais pelo menos 3 dos seguintes: 
   - atividade global da doença observada pelo paciente 
   - atividade global da doença observada pelo médico 
   - avaliação subjetiva da dor 
   - medida de comprometimento funcional (QAS, por exemplo) 
   - reagentes de fase aguda (proteína C reativa ou velocidade de sedimentação 
globular) 
  Resultados utilizando esta escala costumam ser utilizados na forma de percentual de 
melhora em relação a linha de base. Portanto, ACR20, ACR50 e ACR70, referem-se respectivamente 
a melhora de 20%, 50 e 70% no escore da ACR. 
 
  • Questionário de Avaliação de Saúde (QAS): é um questionário que mede 
comprometimento funcional em atividades do dia-a-dia (levantar-se, vestir-se, alimentar-se, 
locomover-se, tomar banho, etc). O resultado global do instrumento varia entre 0 (função normal) e 3 
(função gravemente comprometida). 
 
  • Avaliação Global do Paciente (AGP): trata-se de um escore que avalia a impressão 
global do paciente sobre sua doença. Pode ser usado como medida de atividade de doença. Os valores 
variam de 0 (melhor; doença inativa) a 10 (pior; doença muito ativa). 
 
  • Número de articulações acometidas 
 É a medida do número de articulações acometidas em cada paciente. 
 Nas tabelas será apresentada a diferença entre médias dos escores entre o grupo intervenção e 
no grupo placebo. Como se trata da diferença, para todos os 3 escores, quanto menor o valor, melhor o 
resultado do tratamento. 
     → Valores negativos indicam que a média no escore é menor no grupo intervenção 
que no grupo placebo e, portanto, indicam que o tratamento é superior ao placebo. 
     → Valores  positivos indicam que a média no escore é maior no grupo intervenção 
que no grupo placebo e, portanto, indicam que o tratamento é inferior ao placebo. 
 
 
 4. RESULTADOS DA BUSCA NA LITERATURA 
 
 Avaliações de tecnologias em saúde (ATS):  
 
 4.1 Avaliações de tecnologias em saúde 
  
 4.1.1 Health Technology Assessment – (HTA-NHS): “A systematic review of the 
effectiveness of adalimumab, etanercept and infliximab for the treatment of rheumatoid arthritis in 
adults and an economic evaluation of their cost-effectiveness.”, Nov-2006.1 

 
 O NHS, em 2006, publicou ampla avaliação de tecnologia compreendendo revisão sistemática, 
meta-análise e análise econômica sobre o uso de infliximab, etanercept e adalimumab no tratamento 
da artrite reumatóide. Os critérios de busca de estudos e análise crítica da literatura são bem 
detalhados pelos autores, apresentando grande rigor metodológico.  
 
 Vinte e nove ensaios clínicos randomizados apresentaram os critérios de inclusão e foram 
considerados metodologicamente adequados para inclusão na meta-análise, sendo 9 para infliximab, 
11 para etanercept e 9 para adalimumab.  
 



 - Infliximab:  ensaios clínicos randomizados selecionados são de alta qualidade metodológica 
(escore 5/5 na escala Jadad). Os principais estudos estão sumarizados abaixo. Como os dados foram 
avaliados conjuntamente na meta-análise, os resultados dos estudos não serão descritos 
individualmente. 
 
  • Randomised double-blind comparison of chimeric monoclonal antibody to 
tumour necrosis factor α (cA2) versus placebo in rheumatoid arthritis. Elliot et al 2 ,1994, 
recrutaram pacientes com erosões articulares que tinham tido falha terapêutica a pelo menos um 
agente modificador de doença (DMARD). Pacientes que estavam usando qualquer DMARD passaram 
por um período de wash out (sem medicação) de 4 semanas para poderem entrar no estudo. O estudo 
teve duração de 4 semanas. 
  Setenta e três pacientes com tempo médio de evolução da doença de 7 anos, três 
DMARD utilizados previamente, seis ou mais articulações acometidas, provenientes de 4 centros 
foram randomizados em 3 grupos. 70-95% de pacientes apresentavam Fator Reumatóide sérico. 
   → 1 infusão IV de infliximab 1 mg/kg (n=25) – intervenção 1  
   → 1 infusão IV de infliximab 10 mg/kg (n=24) – intervenção 2 
   → 1 infusão IV de albumina 0,1% (n=24) – placebo 
Comentário: Pacientes recebendo baixas doses de prednisolona (<12,5 g/dia) foram autorizados a 
manter a medicação, entretanto, não há dados sobre a distribuição desta co-intervenção entre os 
grupos. 
 
  • Therapeutic efficacy of multiple intravenous infusions of anti-tumour necrosis 
factor α monoclonal antibody combined with low-dose weekly methotrexate in rheumatoid 
arthritis. Maini et al3, 1998, recrutaram pacientes que estavam em tratamento com metotrexato (7,5 a 
15 mg/semana) por pelo menos 6 meses e que não estavam usando outros DMARDs por pelo menos 4 
semanas. Os pacientes tinham pelo menos 6 articulações acometidas. Foram excluídos os pacientes 
que vinham usando mais de 7,5 mg/dia de prednisolona. Os pacientes apresentavam idade entre 47 e 
59 anos, duração da doença entre 8 e 14 anos e história de uso de, em média, de dois DMARD além de 
metotrexato antes do estudo. Fator Reumatóide sérico foi detectado em 71-93% dos pacientes. 
  Cento e um pacientes foram randomizados em 7 grupos. O estudo durou 26 semanas. 
Todos receberam placebo ou infliximab IV nas semanas 0, 2, 6, 10 e 14. 
   → metotrexato 7,5 mg/semana VO + placebo IV (n=14) 
   → metotrexato 7,5 mg/semana VO + infliximab 1 mg/kg IV (n=14) 
   → placebo VO + infliximab 1 mg/kg IV (n=15) 
   → metotrexato 7,5 mg/semana VO + infliximab 3 mg/kg IV (n=15) 
   → placebo VO + infliximab 3 mg/kg IV (n=14) 
   → metotrexato 7,5 mg/semana VO + infliximab 10 mg/kg IV (n=14) 
   → placebo VO + infliximab 10 mg/kg IV (n=15) 
Comentário: 57% dos pacientes no grupo metotrexato + placebo e 40% dos pacientes do grupo 
placebo + infliximab 1 mg/kg foram perdidos já com 8 semanas de estudo. A análise não foi por 
intenção de tratamento o que, acrescido ao número expressivo de perdas torna potencial um viés de 
seleção. A dose máxima utilizada de metotrexato aproximou-se dos limites inferiores da dose 
terapêutica preconizada atualmente. 
 
  • ATTRACT Trial - Infliximab and methotrexate in the treatment of rheumatoid 
arthritis. (Antoni, 2000; Maine,1999; Lipsky P, 2000) 4-6. 428 pacientes que vinham recebendo 
metotrexato por pelo menos 3 meses, com uma dose estável de pelo menos 12,5 mg/semana por 4 
semanas antes do início do estudo, foram recrutados em 34 centros. Pacientes usando mais de 10 
mg/dia de prednisolona foram excluídos. A média de duração da doença até a entrada no estudo foi de 
7 anos. Os pacientes tinham história de uso de 2,5 DMARD em média (além de metotrexato) e 
apresentavam média de 20 articulações acometidas. 54-65% dos pacientes usavam dose baixa de 
corticosteróides. 23% dos pacientes tinham alguma prótese articular e 81% da amostra tinha Fator 
Reumatóide sérico. O estudo teve duração total de 102 semanas.  
 Os pacientes foram randomizados em 5 grupos: 
   Metotrexato 12,5mg/semana ou mais associado a um dos seguintes por via IV: 



   → solução salina ou albumina 0,1% (n=88) – placebo 
   → infliximab 3 mg/kg a cada 4 semanas (n=86) – intervenção 1 
   → infliximab 3 mg/kg a cada 8 semanas (n=86) – intervenção 2 
   → infliximab 10 mg/kg a cada 4 semanas (n=81) – intervenção 3 
   → infliximab 10 mg/kg a cada 8 semanas (n=87) – intervenção 4 
  50% dos pacientes do grupo placebo e 73 a 85% dos pacientes dos grupos de 
intervenção completaram 54 semanas de tratamento. Pacientes que descontinuaram o tratamento foram 
considerados como não tendo resposta ao tratamento. 
 
O quarto estudo incluído sobre o uso do infliximab (Kavanaugh et al 2000) trata-se de um estudo de 
segurança. Devido ao seu pequeno número de pacientes (n=28) não será descrito em detalhes. 
 
 • A multicenter, double-blind, randomized, placebo controlled trial of infliximab 
combined with low dose methotrexate in Japanese patients with rheumatoid arthritis.  Abe T, 
2006.28 

 Neste ECR 147 pacientes foram randomizados para receber placebo, 3mg/kg ou 10mg/kg de 
infliximab nas semanas 0, 2 e 6, associado a metotrexate. Depois desta fase inicial, 129 pacientes 
participaram de uma segunda etapa, aberta, onde todos pacientes receberam 3mg/kg de infliximab a 
cada oito semanas. Um número significativamente maior de pacientes tratados alcançou na semana 14 
20% de melhora na escala do American College of Rheumatology (ACR20), 61,2%, 52,9% e 23,4%, 
respectivamente para o grupo que utilizou 3mg/kg, 10mg/kg e placebo (p<0,001). Os autores 
concluem que o infliximab em associação ao metotrexate foi mais efetivo do que o metotrexate 
isoladamente no tratamento da artrite reumatóide. 
 
 
 • Very early treatment with infliximab in addition to methotrexate in early, poor-
prognosis rheumatoid arthritis reduces magnetic resonance imaging evidence of synovitis and 
damage, with sustained benefit after infliximab withdrawal: results from a twelve-month 
randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Quinn, 2005.30 

 Neste ECR, 20 pacientes com diagnóstico de artrite reumatóide a menos de um ano foram 
randomizados para tratamento precoce com infliximab em associação a metotrexate ou somente 
metotrexate. Foram avaliados desfechos radiológicos por RNM em 1 ano e desfechos clínicos em 1 e 2 
anos. Observou-se que os pacientes tratados com infliximab apresentaram maior resolução da sinovite 
avaliada por RNM e maior resolução de sintomas em 1 ano. No segundo ano de seguimento, um ano 
após a indução com infliximab, escores como o DAS28, ACR e radiológicos não apresentaram 
diferenças entre os grupos. Entretanto, escores de avaliação de qualidade de vida como o HAQ e o 
RAQoL permaneceram com diferença favorável ao grupo tratado com infliximab. Todas avaliações 
radiológicas foram feitas de maneira cegada. 
 
 • Combination of infliximab and methotrexate therapy for early rheumatoid arthritis: a 
randomized, controlled trial. St Clair EW, 2004.31 

 Este ensaio clínico foi delineado com objetivo de avaliar o melhor esquema inicial de 
tratamento para pacientes com sintomas de artrite reumatóide inicial (a menos de 3 anos). 1049 
pacientes sem tratamento prévio com metotrexato ou drogas anti-TNF foram randomizados para um 
entre três grupos: Metotrexato+Placebo; Metotrexato+Infliximab 3mg/kg ou Metotrexato+Infliximab 
6mg/kg. O infliximab foi aplicado nas semanas 0,2 e 6, e após, a cada oito semanas até a semana 46. 
Os desfechos avaliados na semana 54 mostraram melhora na ACR-N (escala do Colégio Americano de 
Reumatologia), melhor evolução radiográfica e melhora da capacidade de atividade física superior nos 
pacientes tratados com terapia combinada com infliximab do que nos tratados somente com 
metotrexato. Diferenças significativas entre as duas doses de infliximab testadas não foram 
observadas. Pacientes tratados com infliximab também apresentaram incidência significativamente 
maior de infecções graves, especialmente pneumonia. 
  



 • Sustained improvement over two years in physical function, structural damage, and 
signs and symptoms among patients with rheumatoid arthritis treated with infliximab and 
methotrexate. Maine RN, 2004.32 

 428 pacientes sem resposta completa a tratamento prévio com metotrexate foram 
randomizados para uso por 54 semanas de metotrexate+placebo, metotrexate+infliximab 3mg/kg ou 
metotrexate+infliximab 10mg/kg. A infusão foi realizada no esquema tradicional: semana 0, 2 e 6 e, 
após, a cada oito semanas até o término do estudo. Após análise preliminar dos resultados em 1 ano foi 
realizada alteração no protocolo de pesquisa de modo a permitir que os pacientes seguissem usando 
infliximab por mais um ano (até o final do estudo na semana 102), o que ocorreu com 216 dos 259 
pacientes que entraram no segundo ano de seguimento. Pacientes tratados em um dos dois grupos com 
infliximab apresentaram significativa melhora dos escores HAQ e SF-36 (componente físico) em 
relação ao grupo tratado com metotrexate isoladamente. A evolução radiológica da doença também foi 
significativamente maior entre os usuários do metotrexate em monoterapia. A proporção de pacientes 
que atingiu ACR20 (20% de melhora na escala do Colégio Americano de Reumatologia) foi de 40%, 
48% e 16% para os grupos infliximab 3mg/kg, 10mg/kg e placebo, respectivamente.  
 
 • The safety of infliximab, combined with background treatments, among patients with 
rheumatoid arthritis and various comorbidities: a large, randomized, placebo-controlled trial. 
Westhovens, 2006.40 

 Este ECR avaliou 2 dose de infliximab (3 ou 10 mg/kg) versus placebo em pacientes que 
vinham em uso de metotrexato. O protocolo inicial previa a manutenção dos grupos por 46 semanas, 
porém, a partir da semana 22, os pacientes do grupo placebo passaram a receber a menor dose de 
infliximab. Foram considerados na meta-análise somente os resultados até a semana 22. Pacientes 
elegíveis deveriam apresentar edema e dor em pelo menos seis articulações. 
   
 
- Resultados da meta-análise dos estudos com Infliximab 
   
Tabela 1. Infliximab 3mg/kg 8/8 semanas versus placebo associado a metotrexato em pacientes 
não respondedores ou respondedores parciais ao metotrexato. 

Desfechos Risco Relativo Intervalo de Confiança de 95% NNT 

ACR 20 2,30 1,90-2,78 4 

ACR 50 3,20 2,30-4,44 5 

ACR 70 3,16 1,89-5,27 11 

Qualquer infecção - - - 

Infecções sérias 0,61 0,26-1,46 NSA 

Neoplasias 2,48 0,49-12,70 NSA 

 Diferença de Escore   

QAS -0,27 -0,35 a -0,19 - 

Dano Radiológico 

Escore Heijde-Sharp 

-5,70 -8,58 a  -2,82 - 

ACR20, ACR50 e ACR70 representam respectivamente 20, 50 e 70% de melhora na escala do Colégio Americano de Reumatologia. 

NNT=number needed to treat. QAS=Questionário de Avaliação de Saúde  NSA: não se aplica 

  
 
Tabela 2. Infliximab 3mg/kg 8/8 semanas associado a metotrexato versus metotrexato isolado em 
pacientes sem uso prévio de metotrexato 

Desfechos Risco Relativo Intervalo de NNT 



Confiança de 95% 

ACR 20 1,17 1,02-1,34 11 

ACR 50 1,44 1,18-1,76 7 

ACR 70 1,57 1,20-2,05 8 

Qualquer infecção - - - 

Infecções sérias 2,74 1,12-6,70 - 

Neoplasias - - - 

 Diferença de Escore   

QAS -0,14 -0,26 a – 0,02 - 

AGP -0,69 9-0,09 a  -0,39 - 
ACR20, ACR50 e ACR70 representam respectivamente 20, 50 e 70% de melhora na escala do Colégio Americano de Reumatologia. 

NNT=number needed to treat. QAS=Questionário de Avaliação de Saúde  AGP=Avaliação Global do Paciente 

 
 • Clinical and radiographic outcomes of four different treatment strategies in patients 
with early rheumatoid arthritis (the BeSt study): a randomized, controlled trial. Goekoop-
Ruiterman YP, 200529 

 Este estudo multicêntrico, ao invés de avaliar uma droga individualmente, teve como objetivo 
verificar a melhor estratégia inicial de tratamento em pacientes com Artrite Reumatóide de início 
recente. 508 pacientes foram randomizados para 4 grupos, sendo que o infliximab foi administrado em 
todos os grupos. No grupo 1 era realizado tratamento com DMARD em monoterapia seqüencial, no 
grupo 2 era realizada terapia combinada quando da ausência de resposta ao primeiro esquema (grupo 
2), no grupo 3 foi utilizado um DMARD foi  associado a prednisona em alta dose, e o grupo 4 foi 
tratado primariamente com DMARD associado a infliximab. Os resultados mostraram que os 
pacientes alocados para os grupos 3 e 4 apresentaram melhora funcional mais rápida (avaliado pela 
versão holandesa do questionário HAQ). Quanto a desfechos radiológicos, observou-se que 67%, 
73%, 87% e 93% nos grupos 1, 2, 3 e 4 respectivamente, não apresentaram evolução do dano 
radiológico avaliado pelo escore Sharp/Van der Heijde. 
  
 
 - Etanercept: 11 ensaios clínicos randomizados de alta qualidade metodológica foram 
localizados. Foram sumarizados abaixo apenas os com maior tempo de seguimento e maior número de 
pacientes. 
  • Treatment of rheumatoid arthritis with a recombinant human tumor necrosis 
factor receptor (p75)-Fc fusion protein. Moreland et al7 (1997) arrolaram pacientes com falha 
prévia a pelo menos um DMARD e tinham ao menos 10 articulações acometidas após um período de 
wash out de 4 semanas. A média de idade foi de 50 anos, e mais de 70% tinham doença havia mais de 
5 anos no início do estudo. Os pacientes tinham usado previamente de 1 a 4 DMARD, e até 77% dos 
pacientes usavam corticosteróides. O estudo teve duração de 12 semanas. Os pacientes foram 
randomizados em 4 grupos que recebiam duas injeções subcutâneas semanais. 
   → placebo (n=44) 
   → etanercept 0,25 mg/m2 (n=46) 
   → etanercept 2 mg/m2 (n=46) 
   → etanercept 16 mg/m2 (n=44) 
 
  • Etanercept therapy in rheumatoid arthritis: a randomised, controlled trial.. 
Moreland et al 8 (1999) recrutaram pacientes com má resposta a 1-3 DMARD após um período de 
wash out de 4 semanas. Os pacientes tinham em média 52 anos de idade, 12 anos em média de 
duração da doença e três ou mais DMARD usados previamente. Pelo menos 10 articulações de cada 
paciente precisavam estar acometidas para que pudessem entrar no estudo. Cerca de 80% dos 



pacientes apresentavam Fator Reumatóide sérico. 234 pacientes foram recrutados em 13 centros norte-
americanos. Pacientes em uso de mais de 10 mg/dia de prednisolona foram excluídos. 
  O estudo teve duração de 6 meses. Os pacientes foram randomizados em 3 grupos que 
recebiam injeções subcutâneas duas vezes por semana. 
   → placebo (n=80) 
   → etanercept 10 mg 2 vezes por semana (n=76) – intervenção 1 
   → etanercept 25 mg 2 vezes por semana (n=78) – intervenção 2 
  A proporção de pacientes que usava corticosteróides era menor no grupo placebo que 
nos grupos de intervenção (58% vs 66% e 81%, respectivamente). Pacientes que, por algum motivo, 
não completaram o estudo foram considerados como tendo ausência de resposta ao tratamento. 
 
  • The European Etanercept Investigators Group9-10 (1999-2000). Pacientes com ao 
menos 6 articulações acometidas e má resposta a pelo menos 1 DMARD foram recrutados, após um 
período de wash out de 4 semanas. Doses estáveis de prednisolona (≤ 10 mg/dia) e de AINEs eram 
permitidas. A média de idade foi de 53 anos. Os pacientes tinham em média 22 articulações 
acometidas. 88% deles tinham Fator Reumatóide sérico. No total, 559 pacientes provenientes de 60 
centros europeus foram randomizados em 5 grupos. O estudo teve duração de 3 meses. Todos 
recebiam duas injeções subcutâneas semanalmente. 
  → placebo 2 vezes por semana (n=105) 
  → etanercept 10 mg uma vez por semana e placebo uma vez por semana (n=122)  
  → etanercept 10 mg duas vezes por semana(n=110) 
  → etanercept 25 mg por semana e placebo uma vez por semana (n=111) 
  → etanercept 25 mg duas vezes por semana (n=111) 
  As variáveis analisadas na linha de base (duração da doença, uso de DMARD, 
presença de fator reumatóide, uso de corticosteróides e AINEs) se distribuíram de forma semelhante  
entre os grupos. 
  O protocolo previa uma fase duplo-cega de 6 meses seguida por um período de 
seguimento aberto; o cegamento foi interrompido no terceiro mês por razões de segurança, porém as 
razões exatas não são claramente mencionadas. 
 
  • A trial of etanercept, a recombinant tumor necrosis factor receptor:Fc 
fusion protein, in patients with rheumatoid arthritis receiving methotrexate. Weinblatt, 
1999 21 . Pacientes com doença ativa há pelo menos seis meses apesar do uso de metotrexate foram 
elegíveis para o estudo. Houve período de wash-out de outras DMARD que estivessem em uso. 
Oitenta e nove pacientes em oito centros americanos foram randomizados para uma das seguintes 
intervenções: 
   → placebo subcutâneo + metotrexato SC 2 vezes por semana   
   → etanercept 25 mg + metotrexato SC 2 vezes por semana 
 O tempo de acompanhamento foi de 24 semanas e o desfecho primário foi melhora de 20% no 
escore do Colégio Americano de Reumatologia (ACR20). Dentre as características dos pacientes na 
linha de base, destacam-se o freqüente uso de corticoesteróides (70% no grupo placebo e 53% no 
grupo etanercept) e o fator reumatóide positivo em 90 e 84% dos pacientes.  
   
Tempo Trial – Este ECR gerou diversas publicações. As mais relevantes estão citadas abaixo e o 
resultado está apresentado de maneira conjunta. 
  • Therapeutic effect of the combination of etanercept and methotrexate compared 
with each treatment alone in patients with rheumatoid arthritis: double-blind randomised 
controlled trial. Klareskog L, 2004.35 

  • Comparison of etanercept and methotrexate, alone and combined, in the 
treatment of rheumatoid arthritis: two-year clinical and radiographic results from the TEMPO 
study, a double-blind, randomized trial. Van Der Reijde, 2006.33 

  • Patient reported outcomes in a trial of combination therapy with etanercept and 
methotrexate for rheumatoid arthritis: the TEMPO trial. Van Der Reijde, 2006.34 

 



 Pacientes com artrite reumatóide em atividade, maiores de 18 anos, foram randomizados para 
tratamento com Etanercept 25mg subcutâneo duas vezes por semana, Metotrexato até 20mg/semana 
ou tratamento combinado. O estudo está sendo conduzido de maneira duplo-cega e foi planejado para 
um acompanhamento de três anos. Os resultados já publicados referem-se aos primeiros 2 anos de 
acompanhamento. De 682 pacientes randomizados, 522 completaram 52 semanas de tratamento e 503 
pacientes iniciaram o segundo ano do estudo.. O desfechos primários avaliados foram resposta clínica 
na semana 24 avaliada pela escore ACR 20, ACR50 e ACR 70, e alterações radiológicas após 52 
semanas. A avaliação clínica foi apresentada por “área sob a curva”, sendo significativamente melhor 
para pacientes em uso de terapia combinada do que nos que utilizaram etanercept ou metotrexate 
isoladamente (AUC 18,3%-anos [95% CI 17,1–19,6] vs 14,7%-anos [13,5–16,0], p<0·0001, e 12,2%-
anos [11,0–13,4], p<0·0001; respectivamente). A evolução radiológica em 52 semanas também 
favoreceu os pacientes em uso do tratamento combinado. Também nas avaliações através da escala de 
qualidade de vida (HAQ), estado de saúde, velocidade de melhora e satisfação com o tratamento, os 
pacientes que receberam terapia combinada apresentaram resultados superiores aos dos dois grupos 
tratados com monoterapia. Pacientes recebendo etanercept associado ao metotrexato, tiveram, em 
relação aos usuários de etanercept ou metotrexato isoladamente, menor risco de abandonar o 
tratamento (29%, 39% e 48%, respectivamente), assim como melhores resultados nas escalas ACR20, 
ACR50 e ACR70, além de maior incidência de remissão de doença. Usuários de etanercept, tanto em 
combinação como isoladamente, apresentaram menor evolução radiológica das lesões em relação aos 
usuários de metotrexato em monoterapia. Eventos adversos foram similares nos três grupos ao longo 
dos dois anos de seguimento. 
 
  • A comparison of etanercept and methotrexate in patients with early rheumatoid 
arthritis. ERA Trial. Genovese M, 2002 11 , Bathon J, 2000 12. Pacientes com ao menos 3 anos de 
doença e pelo menos 10 articulações acometidas foram arrolados. Os pacientes tinham testes positivos 
para Fator Reumatóide ou erosão radiográfica em pelo menos 3 articulações diferentes. Doses estáveis 
(≤10 mg/dia) de prednisolona eram permitidas, assim como o uso de AINEs. Os pacientes que vinham 
em uso de algum DMARD passavam por um período de wash out de 4 semanas antes de entrarem no 
estudo. A média de idade foi de 50 anos; Quase 90% dos pacientes tinham Fator Reumatóide sérico 
positivo. 60% deles nunca tinham usado DMARDs anteriormente e 39-42% dos pacientes usavam 
corticóides no início do estudo. 
  Foram randomizados em 3 grupos 632 pacientes provenientes de 69 centros norte-
americanos. Todos recebiam 2 injeções subcutâneas semanais, além de suplementação de ácido fólico. 
O estudo teve seguimento cegado por 1 ano e uma fase aberta que durou mais um ano.  
   → placebo subcutâneo + metotrexato VO (n=217)   
   → etanercept subcutâneo 10 mg + placebo VO (n=207) 
   → etanercept subcutâneo 25 mg + placebo VO (n=208) 
 
- Resultados da meta-análise dos estudos com Etanercept 
   
Tabela 3. Etanercept 25mg 2 vezes por semanas versus metotrexate em pacientes sem uso prévio 
de metotrexate. Follow-up de 2 anos (ERA11-12 e TEMPO33-35 trials).  

Desfechos Risco Relativo Intervalo de Confiança de 95% NNT 
ACR 20 
     ERA trial 
     TEMPO trial 

 
1,22  
1,28 

 
1,06-1,4 

1,06-1,54 

 
8 
8 

ACR 50 
     ERA trial 
     TEMPO trial 

 
1,16 
1,47 

 
0,94-1,44 
1,15-1,89 

 
NSA 

7 
ACR 70 
      ERA trial 
     TEMPO trial 

 
1,23 
1,46 

 
0,89-1,70 
1,00-2,14 

 
NSA 
NSA 

Qualquer infecção 
      ERA trial 
     TEMPO trial 

 
0,99 
0,95 

 
0,90-1,09 
0,85-1,06 

 
NSA 

 



Infecções sérias 
      ERA trial 
     TEMPO trial 

 
0,82 
0,95 

 
0,31-2,15 
0,47-1,93 

 
NSA 

Neoplasias 
      ERA trial 
      TEMPO trial 

 
1,05 
2,56 

 
0,31-3,57 
0,50-13,04 

 
NSA 

 Diferença de Escore   
QAS 
      ERA trial 
      TEMPO trial 

 
-0,10 
-0,10 

 
-0,36 a – 0,26 
-0,23 a 0,11 

 
- 

Dano Radiológico 
Escore Heijde-Sharp 
      ERA trial 
      TEMPO trial 

 
-0,97 
-2,28 

 
-1,65 a  -0,29 
-4,11 a -0,45 

 
- 

ACR20, ACR50 e ACR70 representam respectivamente 20, 50 e 70% de melhora na escala do Colégio Americano de Reumatologia. 
NNT=number needed to treat. QAS=Questionário de Avaliação de Saúde  NSA: não se aplica 
  
 
Tabela 4. Etanercept 25mg 2 vezes por semanas versus placebo associado ou não a DMARD 
convencional. 

Desfechos Risco Relativo 
Intervalo de 

Confiança de 95% 
NNT 

ACR 20 3,59 2,89-4,46 2 

ACR 50 5,72 3,92-8,34 3 

ACR 70 9,44 3,98-22,38 8 

Qualquer infecção 1,00 0,87-1,14 - 

Infecções sérias 0,78 0,37-1,62 - 

Neoplasias 0,44 0,11-1,68 - 

 Diferença de Escore   

QAS -0,50 -0,59 a – 0,42 - 

AGP -1,5 -1,89 a  -1,11 - 
ACR20, ACR50 e ACR70 representam respectivamente 20, 50 e 70% de melhora na escala do Colégio Americano de Reumatologia. 

NNT=number needed to treat. QAS=Questionário de Avaliação de Saúde  AGP=Avaliação Global do Paciente 

 
Tabela 5. Etanercept 25mg 2 vezes por semanas em combinação com metotrexato versus 
metotrexato isolado em pacientes sem uso prévio de metotrexato. 

Desfechos Risco Relativo 
Intervalo de 

Confiança de 95% 
NNT 

ACR 20 1,49 1,25-1,77 5 

ACR 50 1,92 1,52-2,41 4 

ACR 70 2,53 1,82-3,54 4 

Qualquer infecção 1,00 0,91-1,11 - 

Infecções sérias 0,86 0,42-1,76 - 

Neoplasias 2,47 0,48-12,59 - 



 Diferença de Escore   

QAS -0,40 -0,52 a -0,28 - 

AGP -0,80 -1,02 a  -0,58 - 
ACR20, ACR50 e ACR70 representam respectivamente 20, 50 e 70% de melhora na escala do Colégio Americano de Reumatologia. 

NNT=number needed to treat. QAS=Questionário de Avaliação de Saúde  AGP=Avaliação Global do Paciente 

 
 
 - Adalimumab:  nove ensaios clínicos randomizados realizados envolveram um total de 3387 
pacientes. Todos os estudos são considerados de boa qualidade metodológica. Os cinco estudos com 
maior número de pacientes e seguimento maior de seis meses estão sumarizados abaixo.  
 
  • Adalimumab, a fully human anti-tumor necrosis factor alpha monoclonal 
antibody, for the treatment of rheumatoid arthritis in patients taking concomitant methotrexate: 
the ARMADA trial. Weinblatt et al 2003 16. 
 Neste ensaio clínico, envolvendo 261 pacientes de 35 centros do Canadá e Estados Unidos, 
todos pacientes vinham em uso de de metotrexate há pelo menos seis meses e foram randomizados 
para tratamento por 24 semanas com placebo, Adalimumab 20mg, 40mg ou 80mg a cada duas 
semanas. Todos pacientes tinham a doença a mais de 10 anos e, em média, haviam usado previamente 
três DMARD. 
  - Uma resposta ACR20 (desfecho primário do estudo) foi atingida em 48, 67, 66 e 
13% dos pacientes nos grupos adalimumab 20, 40, 80 e placebo, respectivamente (p<0,001) 
  - Uma resposta ACR50 foi atingida em 33, 54, 41 e 7% dos pacientes, 
respectivamente (p<0,001) 
  - Uma resposta ACR 70 foi atingida em 10, 24, 19 e 3% dos pacientes, 
respectivamente (p=0,02). 
  - Adalimumab foi bem tolerado e houve poucas perdas de seguimento. O efeito 
adverso mais freqüente foi reação no local da injeção (15,3% no grupo adalimumab e 3,2% no grupo 
placebo)  
 
  • Adalimumab, a fully human anti tumor necrosis factor-alpha monoclonal 
antibody, and concomitant standard antirheumatic therapy for the treatment of rheumatoid 
arthritis: results of STAR (Safety Trial of Adalimumab in Rheumatoid Arthritis). Furst et al, 
2003 19 
 Este ensaio clínico randomizado avaliou o uso de adalimumab em pacientes que nunca tinham 
usado um DMARD ou que estavam em doses estáveis havia 4 semanas de qualquer DMARD. 636 
pacientes foram randomizados em um grupo intervenção (adalimumab 40 mg a cada duas semanas) e 
um grupo placebo num estudo com duração de 24 semanas. O objetivo primário era estabelecer o 
perfil de segurança de adalimumab versus placebo. 
   - Não houve diferença estatística entre os grupos em relação à incidência de 
efeitos adversos graves. 
   - Uma resposta ACR20 foi atingida em 53 e 35% dos pacientes dos grupos 
adalimumab e placebo, respectivamente (p>0,001) 
 
  • Efficacy and safety of adalimumab as monotherapy in patients with rheumatoid 
arthritis for whom previous disease modifying antirheumatic drug treatment has failed. Van de 
Putte et al, 2004 20  
Em 52 centos da Europa, Canadá e Austrália, 544 pacientes foram randomizados para tratamento por 
26 semanas com placebo ou monoterapia com Adalimumab 20mg/semana, 20mg 2/2semanas, 
40mg/semana ou 40mg a cada duas semanas. O tempo média de doença prévia a entrada no estudo 
variou entre 9 e 12 anos entre os grupos. Mais de 3,5 DMARD haviam sido usados, média, pelos 
indivíduos incluídos.  



  - Com 6 meses de seguimento, uma resposta ACR20 foi atingida em 33, 38, 43, 54 e 
20% dos pacientes dos grupos adalimumab 20mg a cada 2 semanas, 20mg/semana, 40mg a cada 2 
semanas, 40mg/semana e placebo, respectivamente (p<0,05) 
  - Com 6 meses de seguimento, uma resposta ACR50 foi atingida em 19, 21, 22, 35 e 
8% dos pacientes, respectivamente (p<0,05) 
  - Com 6 meses de seguimento, uma resposta ACR70 foi atingida em 9, 10, 12, 18 e 
2% dos pacientes, respectivamente (p<0,05) 
 
  • Radiographic, clinical, and functional outcomes of treatment with adalimumab 
(a human anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody) in patients with active rheumatoid 
arthritis receiving concomitant methotrexate therapy: a randomized, placebo-controlled, 52-
week trial.Keystone em al, 2004 17-18 
 Neste ECR, 619 pacientes com artrite reumatóide em 89 centros dos Estados Unidos e Canadá, 
foram randomizados para tratamento com placebo, Adalimumab 20mg/semana ou Adalimumab 40mg 
a cada duas semanas por 52 semanas. Todos pacientes recebiam também metotrexate. O tempo médio 
de evolução foi de doença dos incluídos foi 11 anos e o número médio de DMARD usados 
previamente foi 2,4. 
  - Com 24 semanas, uma resposta ACR20 (desfecho primário) foi atingida em 61, 63 e 
30% dos pacientes dos grupos adalimumab 20mg, 40mg e placebo, respectivamente (p<0,001) 
  - Com 24 semanas, uma resposta ACR50 foi atingida em 41, 39 e 10% dos pacientes, 
respectivamente (p<0,001) 
  - Com 24 semanas, uma resposta ACR70 foi atingida em 18, 21 e 3% dos pacientes, 
respectivamente (p<0,001); respostas semelhantes foram obtidas no seguimento de 52 semanas 
  - Depois de 1 ano de tratamento foram detectadas melhoras estatisticamente 
significativas em escores radiográficos (modified Sharp X-ray score) e funcionais (QAS) nos pacientes 
que usaram adalimumab quando comparados a pacientes que usaram placebo. 
 
 
  • The PREMIER study: A multicenter, randomized, double-blind clinical trial of 
combination therapy with adalimumab plus methotrexate versus methotrexate alone or 
adalimumab alone in patients with early, aggressive rheumatoid arthritis who had not had 
previous methotrexate treatment. Breedveld FC, 2006.36  (102, 109) 
 O PREMIER study foi um ECR no qual 799 indivíduos com artrite reumatóide com menos de  
3 anos de evolução e sem uso prévio de metotrexato, foram randomizados para tratamento com 
adalimumab 40 mg a cada 2 semanas, metotrexato oral semanal ou os dois agentes em associação. 
Todos pacientes deveriam ter pelo menos 8 articulações edemaciadas e dez dolorosas. O desfecho 
primário, melhora de 50% na escala da ACR (ACR50), avaliado em um ano foi alcançado por 62% 
dos pacientes no grupo com terapia combinada, comparativamente a 46% e 41% dos tratados com 
adalimumab ou metotrexato isoladamente (p<0,01). Resultado similar foi observado para ACR20, 
ACR70 e ACR90 em 1 e 2 anos. A progressão radiológica também foi significativamente menor no 
grupo que recebeu as duas medicações associadas. Os eventos adversos foram comparáveis entre os 
três grupos. Na comparação direta entre o adalimumab e o metotrexato em monoterapia a única 
medida a alcançar significância estatística foi o dano radiológico, onde os pacientes em tratamento 
com o agente anti-TNF tiveram um menor aumento no escore Sharp do que os pacientes tratados com 
metotrexato. Por outro lado, o adalimumab teve uma tendência a ser menos efetivo em reduzir a 
atividade da doença quando avaliado através dos escores ACR20 e ACR 50, sem no entanto ter sido 
encontrada diferença estatisticamente significativa. 
 Comentário: este é o único ensaio clínico que recrutou exclusivamente pacientes com artrite 
reumatóide precoce (menor de 3 anos de evolução) e sem uso prévio de metotrexate, permitindo assim 
comparação direta entre os dois agentes como opção inicial de DMARD. 
 
- Resultados da meta-análise dos estudos com Adalimumab 
 
Tabela 6. Adalimumab 40mg a cada duas semanas em relação ao placebo com ou sem uso de 
outro DMARD convencional – meta-análise 



Desfechos Risco Relativo 
Intervalo de 

Confiança de 95% 
NNT 

ACR 20 2,11 1,84-2,42 4 

ACR 50 3,58 2,81-4,58 5 

ACR 70 5,22 3,45-7,89 8 

Qualquer infecção 1,18 1,07-1,29 - 

Infecções sérias 2,35 1,00-5,53 - 

Neoplasias 3.44 0,94-12,60 - 

 Diferença de Escore   

QAS -0,31 -0,36 a – 0,26 - 

AGP28 -1,12 -1,37 a  -,086 - 
ACR20, ACR50 e ACR70 representam respectivamente 20, 50 e 70% de melhora na escala do Colégio Americano de Reumatologia. 

NNT=number needed to treat. QAS=Questionário de Avaliação de Saúde AGP=Avaliação Global do Paciente 

  
 
 - Resultados: Análise Econômica 
 
 Uma análise foi realizada para estimar os custos adicionais e os QUALY (anos de vida 
ajustados pela qualidade) associados com infliximab, etanercept e adalimumab na artrite reumatóide. 
Foram analisados dois cenários diferentes: tratamento anti-TNF como o terceiro medicamento de uma 
seqüência de DMARDs ou tratamento anti-TNF isoladamente, como último recurso terapêutico após 
outros DMARDs falharem, e em pacientes com artrite reumatóide inicial ou antiga. O modelo não 
computou benefício do tratamento anti-TNF sobre mortalidade ou sobre a necessidade de próteses 
articulares, desfechos para os quais não há evidência de benefício do uso de tratamento anti-TNF na 
artrite reumapóide. 
  
 Na artrite reumatóide precoce a custo-utilidade calculado dos agentes anti-TNF foi de ₤29.000 
para a associação Etanercept + Metotrexato e de 30.000/QALY para Infliximab ou Adalimumab + 
Metotrexato. Na artrite reumatóide não precoce a custo-utilidade dos agentes anti-TNF apresentou 
maior variação: 47.000-50.000 para Etanercept, ₤64.000-141.000/QALY para Adalimumab e 
₤139.000 para o Infliximab. Também foram feitas análises avaliando o uso destes agentes como 
último recurso terapêutico ou como primeira escolha. Como último recurso, o custo por QALY variou 
de ₤24.000-48.000. Para uso como primeira linha de tratamento, o custo variou de ₤53.000 a 654.000.  
 Análises de sensibilidade (alterações em algumas variáveis que fazem parte do cálculo das 
despesas associadas ao tratamento, possibilitando encontrar não um custo, mas uma faixa de custos por 
QUALY, que traduz mais fielmente as diversas possibilidades existentes quando se estudam variáveis 
econômicas, dinâmicas e complexas por natureza) foram realizadas, aumentando ainda mais os 
intervalos nos quais os custos/QALY podem variar.  
 Ainda que não tenham sido incluídos no cálculo potenciais benefícios do tratamento anti-TNF 
sobre mortalidade ou redução de necessidade de próteses em pacientes com artrite reumatóide (ainda 
não estabelecidos na literatura), tais razões de custo-utilidade são bastante elevadas. Como 
comparação, o tratamento com hemodiálise, comumente usado como referência em análises 
econômicas, se associa a um custo adicional de aproximadamente U$50-60.000 por QUALY. 
 Comentário: a grande variação de custos entre os diferentes estudos analisados pode ser 
explicada não somente pelo custo e eficácia das drogas, mas também pela forma dos modelos 
propriamente, que podem ser construídos de forma a incluir mais ou menos custos, especialmente os 
indiretos. 
 
 



 Conclusões da ATS: 
Adalimumab: o adalimumab na dose aprovada para uso na Inglaterra (40mg 2/2 semanas) é mais do 
que o placebo em todos desfechos avaliados na meta-análise. Esta medicação esteve associada com 
um pequeno, mas estatisticamente significativo, aumento no número de casos de infecção, e um 
aumento não que não alcançou significância estatística na mortalidade, neoplasia e infecções graves. A 
combinação deste agente anti-TNF com o metotrexate foi mais eficaz no controle de desfechos 
clínicos do que o uso destas drogas isoladamente. Esta combinação está associada a um aumento do 
risco de infecções graves. 
 
Etanercept: em comparação direta com metotrexate, este agente apresentou vantagem marginal no 
controle de sintomas e função física. O etanercept parece melhor tolerado do que o metotrexate. Não 
foram observadas diferenças nos desfechos relacionados a segurança. Na comparação com placebo, o 
etanercept mostrou-se claramente mais eficaz, sendo a diferença maior quando o grupo placebo não 
vinha em uso de outro DMARD. Não foi observada diferença estatística nos desfechos relacionados a 
segurança. A combinação de etanercept e metotrexate foi significativamente mais efetiva do o 
metotrexate em monoterapia em todos desfechos avaliados. A combinação também foi melhor 
tolerada pelos pacientes. Nos desfechos de segurança não foram encontradas diferenças significativas, 
porém eventos adversos sérios e neoplasias foram mais comuns no grupo que fez tratamento 
combinado. 
 
Infliximab: na comparação com placebo, em usuários de metotrexato sem resposta completa ou em 
pacientes sem uso prévio desta droga, o infliximab mostrou-se significativamente mais eficaz e 
superior ao metotrexato isolado em na maioria dos desfechos analisados. Nenhuma diferença 
significativa foi encontrada em desfechos associados a segurança, exceto, pelo aumento do risco de 
infecções graves com o uso do infliximab associado ao metotrexato. 
 
 
 4.1.2 NICE13: “Guidance on the use of etanercept and infliximab for the treatment of 
rheumatoid arthritis”. Technology appraisal guidance, 2002. Última revisão nov-2005. 
 
 O NICE realizou criteriosa revisão sistemática e publicou recomendação sobre o uso de 
etanercept e infliximab no tratamento de artrite reumatóide.  
 
 - Etanercept: foram selecionados 6 ensaios clínicos randomizados (já citados anteriormente) 
considerados de alta qualidade metológica. Os estudos envolveram um total de 1710 pacientes, 1230 
dos quais usaram etanercept e os demais placebo.  
 Em relação aos desfechos de segurança, o único efeito adverso mais freqüente entre pacientes 
que usaram etanercept em relação aos que usaram placebo foi a presença de reações no local da 
injeção. A experiência de vigilância farmacológica sugere que as taxas de morte por infecção e de 
incidência de câncer são semelhantes entre pacientes com artrite reumatóide que usam etanercept e os 
pacientes com a mesma doença que não usam esta medicação. Poucos pacientes desenvolveram 
doenças auto-imunes, doenças desmielinizantes ou alterações hematológicas graves em associação 
com o tratamento.  
 
 - Infliximab: os autores incluíram 4 ensaios clínicos randomizados em pacientes com artrite 
reumatóide, envolvendo 630 pacientes (497 dos quais receberam infliximab), todos de alta qualidade 
metodológica (já citados previamente). 
 Em relação aos desfechos de segurança, não houve diferença estatística entre os grupos em 
relação à incidência de efeitos adversos graves, infecções ou reações infusionais. Ainda assim, 
sinusite, faringite e cefaléia ocorreram mais freqüentemente nos pacientes que receberam tratamento 
combinado de infliximab com metotrexato. A vigilância farmacológica demonstrou 46 mortes em 
206.000 pacientes tratados com infliximab, 58% delas por infecções. Além disso, relatos recentes 
ressaltam a ocorrência de tuberculose e insuficiência cardíaca, além de lúpus eritematoso sistêmico 
(reversível com a interrupção do tratamento) em associação com o uso de infliximab. 
 



 - Principais Recomendações do NICE: 
  • Etanercept e infliximab (infliximab apenas em combinação com metotrexato) são 
recomendados como opções no tratamento de adultos com artrite reumatóide com má resposta ao 
tratamento com pelo menos 2 DMARD (incluindo metotrexato, a menos que contra-indicado) 
utilizados por 6 meses e com pelo menos 2 meses de terapêutica com doses adequadas. 
  • A escolha entre etanercept e infliximab deve ser decidida pelo paciente e seu médico 
assistente, levando em conta os esquemas de tratamento de cada droga (etanercept é usado por via 
subcutânea; infliximab tem uso endovenoso) e as preferências do pacientes. Não há qualquer evidência 
de benefício associado ao uso concomitante ou consecutivo destes agentes; devendo, essas práticas, 
ser evitadas. 
  • Não há evidência de eficácia do tratamento por mais de 4 anos; a decisão de seguir o 
tratamento de manutenção deve ser baseada no monitoramento clínico de cada caso individualmente. 
  
   
 4.1.3 CCOHTA: “Infliximab and etanercept in patients with rheumatoid arthritis: a systematic 
review and economic evaluation”. Technology Report. Março de 2006.14 

 
 Esta recomendação canadense está baseada em extensa revisão literatura publicada. Os 
estudos que preencheram os rígidos critérios metodológicos utilizados foram os mesmos já descritos. 
 As principais conclusões da avaliação são: 
  • infliximab e etanercept são efetivos no tratamento da artrite reumatóide 
comparativamente ao placebo em termos de redução de sintomas e diminuição de danos radiológicos 
causados pela doença. 
  • os estudos disponíveis até o momento não apresentam poder suficiente para avaliar o 
risco de infecções (tuberculose) ou câncer, ou a efetividade do tratamento além de 12 meses, sendo 
necessário a publicação de estudos com maior seguimento. 
   • ainda que faltem estudos de seguimento mais longo, os dados atuais sugerem que 
infliximab e etanercept sejam bem tolerados pela maioria dos pacientes em curto prazo. 
  • o etarnecept, apesar de ter mostrado efetividade em relação ao placebo, não foi mais 
efetivo que o metotrexate após 6 ou 12 meses de seguimento em pelo menos um estudo (ERA Trial 11-

12) 
  • análise econômica mostrou que o etanercept e infliximab não parecem opções custo-
efetivas considerando-se os limiares de custo mais frequentemente utilizados no Canadá. 
 
 
 4.1.4 CCOHTA: “Adalimumab and Rheumatoid Arthritis”. Emerging Drug List No. 42, 
2003.15 

 
 Esta revisão resumida sobre novas medicações encontrou 4 ensaios clínicos randomizados (já 
descritos), que avaliaram aproximadamente 2000 pacientes. 2 estudos avaliaram a combinação de 
adalimumab e metotrexato; 1 estudo avaliou a combinação de adalimumab com outro DMARD 
convencional e 1 estudo avaliou adalimumab em monoterapia. 
 
    
 - Desfechos de segurança 
 O efeito adverso mais comum foi a reação no local da injeção (20% dos pacientes do grupo 
intervenção e 13% dos pacientes do grupo placebo). 
 Eventos adversos graves foram incomuns nos estudos analisados. Entretanto, quando 
analisados conjuntamente os dados dos três estudos, foi observada maior incidência de morte, 
linfomas e infecções graves e não graves entre pacientes que usaram adalimumab em relação aos que 
usaram placebo (10 linfomas em 2468 pacientes tratados com adalimumab por 24 semanas versus 
nenhum linfoma no grupo placebo, por exemplo).  
  
 Os autores concluem que, baseado nos estudos disponíveis, ainda é difícil estabelecer um 
lugar para o adalimumab no tratamento da artrite reumatóide. Apesar da medicação ter-se mostrado 



superior ao placebo, nenhuma comparação com outros agentes anti-TNF foi realizada, e ainda 
persistem dúvidas em relação a efeitos adversos graves devido ao curto tempo e pequeno número de 
pacientes acompanhados. 
 
 
 4.2 Revisões Sistemáticas e Meta-análises 
  
 • Infliximab for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Blumenauer B et al., 2002.21 

  
 Os autores realizaram revisão sistemática, não restrita a linguagem, ano ou tipo de publicação, 
de toda a literatura médica publicada entre 1966 e março de 2002. Foram incluídos ensaios clínicos 
randomizados comparando infliximab + metotrexato versus metotrexato isoladamente ou 
infliximab versus placebo, com pelo menos 6 meses de seguimento. 
  
 Três artigos3,5,6 referentes a dois ensaios clínicos randomizados preencheram os critérios de 
inclusão. Os pacientes randomizados para os grupos intervenção receberam infliximab IV a cada 4 ou 
8 semanas em doses de 1, 3 ou 10 mg/kg. 
  - Após 6 meses de seguimento, as taxas de respostas ACR20, ACR50 e ACR70 foram 
significativamente maiores com qualquer dose de infliximab do que nos controles. 
  - O NNT com infliximab para atingir respostas ACR20, ACR50 e ACR70 em 
pacientes com artrite reumatóide refratária foi, respectivamente, entre 3-4, 4-5 e 6-13, dependendo da 
dose. 
  - O índice total de desistências e as desistências por falta de eficácia foram menores 
para qualquer dose de infliximab que para os controles. Não houve diferença entre os grupos em 
relação ao índice de desistências por efeitos adversos. 
 
 Os autores concluem que o tratamento com infliximab por 6 e 12 meses reduz 
significativamente a atividade da artrite reumatóide e tem um perfil de segurança aceitável nos dois 
estudos analisados. Entretanto, conclusões sobre segurança exigem seguimento de um maior número 
de pacientes e por períodos mais prolongados. 
 
  
 • Etanercept for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Blumenauer B et al., 2003.22 

  
 Os autores realizaram revisão sistemática, não restrita a linguagem, ano ou tipo de publicação, 
de toda a literatura médica publicada entre 1966 e fevereiro de 2003. Foram incluídos ensaios clínicos 
randomizados comparando etanercept + metotrexato versus metotrexato sozinho;  etnercept versus 
placebo ou etanercept versus metotrexato, com pelo menos 6 meses de seguimento. 
 
 Três ensaios clínicos randomizados preencheram os critérios de inclusão e foram analisados na 
revisão.8,12,23 
 
 Dois estudos compararam etanercept com placebo. 
  - em ambos, após 6 meses, as taxas de respostas ACR20, ACR50 e ACR70 no grupo 
que recebeu etanercept 25mg subcutâneo 2 vezes/semana foram estatisticamente maiores e 
clinicamente mais importantes que as respectivas respostas no grupo placebo  
   → ACR20: 64% (etanercept) versus 15% (controle); NNT=2 
   → ACR50: 39% (etanercept) versus 4% (controle); NNT=3 
   → ACR70: 15% (etanercept) versus 1% (controle); NNT=7  
 
 Um estudo comparou etanercept com metotrexato diretamente. 
  - não houve diferença entre os grupos em relação à proporção de respostas ACR20 ou 
ACR50 após 6 ou 12 meses. 
  - mais pacientes no grupo etanercept 25 mg 2x/semana (72%) mantiveram suas 
erosões ósseas radiologicamente estáveis do que com metotrexato (60%). 



  - desistências, perdas de seguimento e perfil de toxicidade foram considerados 
aceitáveis. 
 A principal conclusão dos autores é de que o Etarnecept na dose de 25mg, 2 vezes por semana, 
é mais eficaz que o controle no tratamento da artrite reumatóide considerando como desfechos ACR 
20, ACR50 e ACR70 em 6 meses, e dano radiológico em 12 meses. Apesar do Etanercept na dose de 
10mg duas vezes por semana também ter sido eficaz em relação ao controle, a dose de 25mg mostrou-
se superior. A ausência de benefício nos escores clínicos em 12 meses é atribuída pelos autores da 
meta-análise ao fato das comparações aos 12 meses terem sido feitas somente com usuários de 
metotrexato, não havendo comparação com um grupo placebo.  
 
 
 • Adalimumab for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Navarro-Sarabia F et 
al.,2005.24  
 Os autores realizaram revisão sistemática, não restrita a linguagem, ano ou tipo de publicação, 
de toda a literatura médica publicada entre até agosto de 2004. Foram incluídos ensaios clínicos 
randomizados comparando adalimumab versus placebo; adalimumab versus outro DMARD ou 
adalimumab + outro DMARD versus placebo + outro DMARD, com pelo menos 6 meses de 
seguimento. 
 Seis estudos com 2381 pacientes foram incluídos na análise. (16,17,19,20, 25,26) 

 Quatro estudos compararam adalimumab subcutâneo 40mg a cada 2 semanas + outro 
DMARD (intervenção) com placebo + outro DMARD (controle). 
  - resultados após 24 semanas de seguimento (intervenção x controle) 
   → ACR20: RR = 1,5 a 4,6; NNT= 2 a 6 
   → ACR50: RR = 4,6 (IC95%3-7); NNT= 2 a 6 
   → ACR70: RR = 5.1 (IC95% 3,1-8,4); NNT= 5 a 13 
  - resultados após 52 semanas de seguimento (intervenção x controle) 
   → ACR20: RR = 2,5 (IC95% 1,8 a 3,2); NNT= 3 
   → ACR50: RR = 4,4 (IC95%2,8 a 6,9); NNT= 4 
   → ACR70: RR = 5,1 (IC95% 2,6 a 10,2); NNT= 6 
 
 Tanto adalimumab 40 mg a cada 2 semanas quanto adalimumab 20 mg/semana diminuíram a 
progressão radiológica da doença em relação aos controles segundo escores radiológicos validados. 
 
 Dois estudos compararam adalimumab 40 mg a cada 2 semanas com placebo. 
  - resultados com 24/26 semanas de estudo 
   → ACR20: RR = 1,91 (IC95% 1,17 a 3,10); NNT= 3 a 9 
   → ACR50: RR = 2,84 (IC95% 1,58 a 5,12); NNT= 4 a 20 
   → ACR70: RR = 7,33 (IC95% 2,25 a 33,90) NNT= 3 a 38 
 
 Em relação aos desfechos de segurança, houve maior incidência de surgimento de anticorpos 
antinucleares com adalimumab do que com o controle. Além disso, em um estudo o uso de 
adalimumab aumentou o risco de infecções graves em relação ao controle (RR=4,64; IC95% 1,02 a 
57,18; NNH=31). 
 As principais conclusões dos autores são de que o adalimumab: 1) em combinação com o 
metotrexato é eficaz e seguro no tratamento da artrite reumatóide; 2) na dose de 20 ou 40mg SC a cada 
duas semanas diminui a progressão radiológica da doença em 52 semanas; 3) em combinação com 
outros DMARD também pode ser eficaz, porém os dados referem-se a um menor número de pacientes 
estudados; 4) também em monoterapia é eficaz e seguro, porém o tamanho do efeito é menor do que 
na terapia combinada. 
 
 • Anti-TNF Antibody Therapy in Rheumatoid Arthritis and the Risk of Serious 
Infections and Malignancies. Bongartz, 2006.27 

 
 Esta recente meta-análise avaliou o risco de eventos adversos graves relacionados ao uso de 
Infliximab e Adalimumab em pacientes com Artrite Reumatóide. Após criteriosa revisão da literatura 



foram localizados 9 ensaios clínicos randomizados com uso de uma das medicações por período maior 
de 12 semanas. Nos nove estudos, 3493 indivíduos usaram uma das medicações anti-TNF e 1512 
usaram placebo. 
 Os principais resultados encontrados foram um aumento do risco de neoplasias (OR=3,3; IC 
95% 1,2-9,1) e infecções graves (OR=2,0; IC 95% 1,3-3,1), sendo o risco de neoplasia maior nos 
indivíduos que usaram doses elevadas em relação aos expostos a menores doses. A neoplasia mais 
freqüente foi linfoma. O cálculo do NNH (number needed to harm) revelou que a cada 154 pacientes 
tratados (IC95% 91-500) por um período de 6 a 12 meses espera-se um caso de neoplasia. Para 
ocorrência de uma infecção grave é necessário o tratamento de 59 pacientes (IC 95% 39-125) num 
período de 3 a 12 meses.  
 
 4.3 Diretrizes de entidades nacionais e internacionais 
 
 • American College of Rheumatology: Guidelines for the Management of Rheumatoid 
Arthritis. 2002 Update. 37 

 O ACR considera que todo paciente com artrite reumatóide deve iniciar o uso de um agente 
modificador de doença (DMARD) se, após três meses do estabelecimento do diagnóstico e do uso de 
anti-inflamatórios, persistir dor articular, rigidez matinal, fadiga, sinovite ativa, eritrossedimentação ou 
proteína C reativa elevadas, ou dano articular. Dentre diversos DMARD disponíveis, a escolha do 
melhor agente depende de múltiplos fatores a serem analisados individualmente pelo paciente e pelo 
médico de acordo com o perfil de eficácia, tempo até o início do efeito, posologia, necessidade de 
acompanhamento, custo e potencial para efeitos adversos graves. Não há um posicionamento claro 
sobre qual(ais) drogas devem ser usadas como primeira linha. Quanto aos agentes anti-TNF, há um 
resumo enfatizando os bons resultados clínicos e radiológicos dos estudos com etanercept e infliximab 
associado a metotrexate (os dois anti-TNF aprovados nos EUA na época) e uma advertência quanto 
aos potencias eventos adversos graves e pouco acompanhamento ao longo prazo, porém não há uma 
indicação clara do momento em que devem ser usados na terapia. 
 
 • EULAR (European League Angainst Rheumatism) recommendations for the 
management of early arthritis: Report of a task force of the European Standing Committee for 
International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). 2006.38 

  Esta diretriz também não estabelece precisamente o papel dos agentes anti-TNF no tratamento 
da artrite reumatóide. Consideram que a combinação de um agente anti-TNF associado ao metotrexato 
aparenta ser a combinação com maior efeito terapêutico atualmente disponível para o tratamento da 
artrite precoce ou de longa data, entretanto, consideram que o uso do metotrexato isoladamente é a 
primeira linha nos pacientes que tem indicação de uso de DMARD. 
 
 • Sociedade Brasileira de Reumatologia. Consenso Brasileiro para o Diagnóstico e 
Tratamento da Artrite Reumatóide. 2002.39 

 Esta diretriz menciona os agentes biológicos (anti-TNF) como “úteis para pacientes que 
persistam com atividade da doença, apesar do tratamento com pelo menos dois dos esquemas 
considerados iniciais.Embora a eficácia clínica e aparente segurança do  infliximab e de outros novos 
produtos tenham sido demonstradas em ensaios clínicos com até dois anos de duração, é conveniente 
aguardar resultados de estudos em longo prazo.“ 
 
 • Latin American Rheumatology Associations of the Pan-American League of 
Associations for Rheumatology (PANLAR) and the Grupo Latinoamericano de Estudio de 
Artritis Reumatoide (GLADAR). 2006.41 

 Estão aprovados para tratamento da Artrite Reumatóide na América Latina o Infliximab, o 
Etanercept e o Adalimumab. A decisão de iniciar um destes agentes anti-TNF deve ser feita caso a 
caso, considerando fatores importantes na decisão a atividade da doença, a falha a outros DMARD, 
questões econômicas que possam inviabilizar o uso a longo prazo e preferência do paciente. Apesar de 
haver evidências de que o uso combinado de um agente anti-TNF com o metotrexato seja superior ao 
metotrexato isolado, a falta de informações sobre eficácia e toxicidade em prazos maiores de oito 
anos, associada ao alto custo desses agentes, faz com que essas medicações não devam ser 



recomendados como tratamento de primeira linha na Artrite Reumatóide. Dessa forma, são indicações 
para o uso: 1) o tratamento de pacientes com artrite reumatóide ativa, com falha terapêutica de um 
DMARD (como o metotrexato), usado em dose máxima e por período de tempo suficiente (8-12 
semanas); 2) na primeira linha de tratamento em casos nos quais os DMARD tradicionais estejam 
contra-indicados. 
 
 5. SÍNTESE DA INFORMAÇÃO: Agentes anti-TNF na artrite reumatóide 
 
 Artrite Reumatóide precoce sem dano radiológico: apesar de haver estudos que embasem 
seu uso nesta situação, a recomendação para não interrupção uma vez alcançada a remissão associada 
ao seu alto custo e conhecimento limitado dos efeitos adversos em médio e longo prazo tornam seu 
uso ainda restrito nesta situação. 
  Artrite Reumatóide precoce moderada: a adição de agente anti-TNF em pacientes com 
doença moderada, em uso de metotrexato, e sem resposta adequada é uma opção com boa resposta 
clínica e radiológica em até dois anos de seguimento. 
 Artrite Reumatóide precoce grave e pacientes crônicos sem resposta a outros esquemas 
de DMARD: etarnecept, infliximab e adalimumab são opções efetivas para o tratamento de pacientes 
com AR precoce grave. O infliximab deve ser usado em associação com o metotrexate, enquanto que 
o etanercept e o adalimumab podem ser usados conjuntamente ou isoladamente em pacientes 
intolerantes ao metotrexato. 
 Segurança: evidências mostram risco pequeno, porém definido, de aumento de neoplasias e 
infecções graves entre usuários de medicações anti-TNF.   
  



 
 6. SUMÁRIO, INTERPRETAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
  
 
1. As drogas anti-TNF avaliadas (infliximab, etanercept e adalimumab) são efetivas no controle da 

artrite reumatóide considerando desfechos de redução de sintomas e diminuição de danos 
radiológicos.  

  Esta conclusão é baseada em ensaios clínicos que estudaram predominantemente pacientes:  
  (1) adultos 
  (2) com artrite reumatóide de longa duração ou artrite reumatóide inicial agressiva * 

 (3) refratária ao tratamento com pelo menos duas DMARD (incluindo metotrexato, a  
 menos  que contra-indicado), utilizadas por tempo e em doses adequadas. 

(Recomendação de Grau A) 
 
2. Análises econômicas formais das diferentes terapias anti-TNF demonstram relações de custo-

utilidade desfavoráveis. 
Esta conclusão baseia-se nos resultados de estudos conduzidos por entidades Canadendes e Inglesas. 

 
3. A eficácia comparativa de diferentes agentes anti-TNF para tratamento da artrite reumatóide não foi 

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

 
4. O uso de agentes anti-TNF por pacientes com artrite reumatóide por período superior a 12 semanas 

pode aumentar o risco de neoplasias e de infecções graves.  
    Esta associação se baseia nos resultados de meta-análise recentemente publicada, compilando 9  

ensaios clínicos randomizados publicados até 2006. 
(Recomendação de Grau A) 

 
5. Não há evidências da eficácia ou toxicidade do uso de drogas anti-TNF para tratamento da Artrite 

Reumatóide em longo prazo (>8 anos). 
 

6. Não há evidências de que a aplicação dos agentes anti-TNF em regime de internação hospitalar seja 
capaz de diminuir a incidência de qualquer evento adverso grave. Na grande maioria dos ensaios 
clínicos realizados as medicações foram aplicadas ambulatorialmente, não havendo, também, nas 
diretrizes nacionais ou internacionais avaliadas, recomendação sobre seu uso hospitalar. Por outro 
lado, é destacada a necessidade de que a prescrição destes agentes na artrite reumatóide seja feita 
por profissional especialista. 

 
 * artrite reumatóide precoce é considerada aquela com menos de 2 anos de evolução. São fatores associados a curso 
mais agressivo ou mau prognóstico a presença de fator reumatóide, VSG muito elevado, início em jovem, dano 
radiológico precoce. 
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