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Prezado Congressista,

encontroriosp2021.sbr.org.br

É com muita satisfação que anunciamos que se aproxima a data da abertura do 

Encontro Rio-SP, uma oportunidade ímpar de atualização sobre a prática da 

Reumatologia. Será um evento virtual, utilizando recursos tecnológicos que 

permitirão muitos debates com especialistas de renome.

Serão apresentados aspectos importantes de temas variados como artrites 

microcristalinas, artrite reumatoide, osteoporose, esclerose sistêmica e lúpus 

eritematoso sistêmico, abordando também um aspecto atual e relevante: o manejo 

destes pacientes quando apresentarem COVID-19. 

Este ano também teremos o ReumaRio, iniciando com os destaques sobre uma 

condição com a qual nos deparamos frequentemente: a dor crônica, serão 

apresentados assuntos como lombalgia, fibromialgia e dores neuropáticas, bem 

como o tema instigante e polêmico uso terapêutico dos derivados da cannabis. 

Para encerrar, teremos um dia inteiro dedicado ao assunto mais complexo da 

Reumatologia, as vasculites sistêmicas, com temas como vasculites de grandes 

vasos, doença de Behçet a desafiadora doença associada ao IGG4, bem como uma 

conferência sobre mimetizadores das vasculites. Não percam!

Relembramos a vocês associados quites com a SBR, que a mesma não cobrará 

taxa de inscrição este ano.

Até breve e forte abraço,

Carlos de Andrade
Presidente da Sociedade de

Reumatologia do Rio de Janeiro
Gestão 2021-2022
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Caro colega reumatologista,

encontroriosp2021.sbr.org.br

O Encontro Rio-SP está imperdível e com múltiplas atualizações sobre a 

nossa prática clínica. Além disso, a plataforma virtual será bem interativa e 

cheia de inovações.

Venha conferir as últimas novidades da COVID-19 em pacientes com doenças 

reumáticas, os detalhes da fragilidade óssea em diversos cenários, incluindo 

pacientes com artrites inflamatórias, usuários crônicos de glicocorticosteroides e 

durante a gravidez e lactação. Teremos novidades sobre o envolvimento cardíaco e 

pulmonar da artrite reumatoide como o reumatologista pode capitanear toda essa 

logística. A esclerose sistêmica, o lúpus e os desafios das artrites microcristalinas 

serão temas de destaque no Encontro e você não pode ficar fora dessa.

Ainda tem o ReumaRio, que vai fazer uma imersão no mundo fantástico das 

vasculites e dissecar a dor crônica com aquela utilidade em nossa prática clínica.

E, lembre-se, o associado adimplente da SBR tem isenção total da inscrição, um 

presente da SBR pra você, associado.

Forte abraço,

Marcelo Pinheiro
Presidente da Sociedade
Paulista de Reumatologia

Gestão 2020-2021
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08h00-08h15 – Abertura

Ricardo Xavier (RS), Marcelo de Medeiros Pinheiro (SP), Carlos Andrade (RJ), Odirlei 

Monticielo (RS), Alexandre Wagner S Souza (SP) e Marcelo de Souza Pacheco (RJ)

08h20-09h50 – Mesa Redonda – Osteoporose

Moderadora: Vera Szejnfeld (SP)

08h20-08h40 – Fragilidade óssea em pacientes com artrites inflamatórias

Laura Mendonça (RJ)

08h40-09h00 – OPIG – Atualizações das recomendações SBR

Rosa Maria Rodrigues Pereira (SP)

09h00-09h20 – Aspectos ósseos na gravidez e lactação – As mulheres estão em risco

Felipe Merchan Ferraz Grizzo (PR)

09h20-09h50 – Discussão

09h50-10h10 – Intervalo

10h10-11h40 – Mesa Redonda – Artrite reumatoide

Moderador: José Fernando Verztman (RJ)

10h10-10h30 – Quando o pulmão preocupa?

Licia Maria Henrique da Mota (DF)

10h30-10h50 – Coração em aperto

Ivanio Alves Pereira (SC)

10h50-11h10 – O papel do reumatologista na tomada de decisão 

Karina Bonfiglioli (SP)

11h10-11h40 – Discussão

11h40-11h45 – Intervalo

11h45-12h45 – Simpósio Satélite JANSSEN

Atividade física, intervenção dietética e terapêutica com anti-TNF:

uma abordagem ampla do paciente com doenças reumáticas

Carla da Fontoura Dionello

12h45-13h30 – Intervalo e visita a exposição

DIA 29 DE JULHO | 08h00 - 19h30

ENCONTRO DE REUMATOLOGIA RIO/SÃO PAULO



13h30-15h00 – Mesa Redonda – Esclerose sistêmica

Moderador: Percival Degrava Sampaio-Barros (SP)

13h30-13h50 – O dedo azul

Luiz Felipe Dipe (RJ)

13h50-14h10 – Devo me preocupar com essa tosse?

Cristiane Kayser (SP)

14h10-14h30 – Distensão e cólica abdominal – Como manejar?

Ana Paula Toledo Del Rio (SP)

14h30-15h00 – Discussão

15h-16h00 – Mesa Redonda – Reumatologia Pediátrica

Moderador: Clovis Artur Almeida da Silva (SP)

15h-15h20 – LESj – o que há de novo?

Sheila Knupp Feitosa de Oliveira (RJ)

15h20-15h40 – Doenças auto-inflamatórias e a transição para o adulto

Flávio Roberto Sztajnbok (RJ)

15h40-16h: AIJ – Tratamento

Maria Teresa Terreri (SP)

16h-16h30 – Discussão

16h30-16h40 – Intervalo

16h40-17h40 – Conferência – Atualizações sobre a COVID-19 e a Reumatologia

Valderilio Feijo Azevedo (PR)

17h40-18h40 – Simpósio Satélite JANSSEN

Segurança no uso de imunobiológicos em pacientes reumáticos

Aline Ranzolin

18h40-19h30 – Atividade Cultural de Abertura

encontroriosp2021.sbr.org.br
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ENCONTRO DE
REUMATOLOGIA RIO/SÃO PAULO

DIA 30 DE JULHO
(SEXTA-FEIRA)



08h00-08h20 – Mini Aula UCB – Casos clínicos de vida real em Artrite Reumatoide, 

Artrite Psoriásica e Espondiloartrite

Rodrigo Luppino, Otavio Augusto Paz, Kirla Poti Gomes, Ana Paula Beckhauser e Antonio 

Carlos Ximenes

08h20-09h50 – Mesa redonda – Lúpus

Moderadora: Nafice Costa Araújo (SP)

08h20-08h40 – Biomarcadores – O que temos de novo?

Veronica de Brito Mello (RJ)

08h40-09h00 – Estou grávida – Como conduzir?

Adriana Danowski (RJ)

09h00-09h20: LES-NP

Simone Appenzeller (SP)

09h20-09h50 – Discussão

09h50-11h20 – Mesa redonda – Microcristalinas

Moderador: Geraldo Castelar (RJ)

09h50-10h10 – Desafio clínico

Renata Ferreira Rosa (SP)

10h10-10h30 – Desafio por imagem

José Alexandre Mendonça (SP)

10h30-10h50 – Desafio no manejo

Ana Beatriz Vargas (RJ)

10h50-11h20 – Discussão

11h20-11h40 – Intervalo

11h40-12h40 – Simpósio Satélite NOVARTIS

Manifestação Axial da AP: O que estamos perdendo?

Marco Antônio Gonçalves Pontes Filho (SP)

Coordenadores: Kamila Freitas e Felipe Thies

12h40-12h50 – Encerramento

12h50-13h30 – Intervalo e visita a exposição

DIA 30 DE JULHO | 08h00 - 13h30

ENCONTRO DE REUMATOLOGIA RIO/SÃO PAULO

encontroriosp2021.sbr.org.br
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REUMARIO
DIA 30 DE JULHO
(SEXTA-FEIRA)



13h25-13h30 – Abertura ReumaRio

Carlos Andrade (RJ)

Marcelo de Souza Pacheco (RJ)

13h30- 14h00 – Conferência – Dor Crônica: Year in Review

Resumo das principais publicações

Marcos Renato de Assis (SP)

14h00-14h30 – Conferência – A Cannabis no tratamento da dor

Victor Rebello Verztman (RJ)

14h30-15h30 – Mesa redonda – Fibromialgia

Moderadora: Maria Cecília da Fonseca Salgado (RJ)

14h30-14h50  – A evolução dos critérios diagnósticos

Eduardo dos Santos Paiva (PR)

14h50-15h10 – Diagnósticos diferenciais

Helena de Almeida Tupinambá (RJ)

15h10-15h30 – Debate

15h30-15h40 – Intervalo

15h40-16h40 – Mesa redonda – Lombalgia

Moderador: Jamil Natour (SP)

15h40-16h00 – Lombalgias não inflamatórias

Marina do Carmo Porangaba (RJ)

16h00-16h20 – Medicina intervencionista nas lombalgias

Paulo Renato B Fonseca (RJ)

16h20-16h40 – Debate

16h40-17h40 – Mesa redonda – As dores neuropáticas

Moderadora: Verônica Silva Vilela (RJ)

16h40-17h00 – Avaliando as polineuropatias

Marcia Maria Jardim Rodrigues (RJ)

17h00-17h20 Neuropatia de fibras pequenas

Camila Pupe (RJ)

17h20-17h40 – Debate

17h40-18h00 – Conferência – Highlights do dia

Luiza Andrade (RJ)

18h00-19h00 – Simpósio Satélite ELI LILLY

Atualização em Evidências de Vida Real do uso de Inibidores de JAK na AR

Rina Giorgi e Kirla Wagner

DIA 30 DE JULHO | 13h25 - 19h00

REUMARIO - DOR CRÔNICA
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17h40-18h00 – Conferência – Highlights do dia

18h00-19h00 – Simpósio Satélite ELI LILLY

Atualização em Evidências de Vida Real do uso de Inibidores de JAK na AR

17h40-18h00 – Conferência – Highlights do dia

Luiza Andrade (RJ)

18h00-19h00 – Simpósio Satélite ELI LILLY

Atualização em Evidências de Vida Real do uso de Inibidores de JAK na AR

16h40-17h40 – Mesa redonda – As dores neuropáticas

16h40-17h00 – Avaliando as polineuropatias

17h00-17h20 Neuropatia de fibras pequenas

16h40-17h40 – Mesa redonda – As dores neuropáticas

Moderadora: Verônica Silva Vilela (RJ)

16h40-17h00 – Avaliando as polineuropatias

Marcia Maria Jardim Rodrigues (RJ)

17h00-17h20 Neuropatia de fibras pequenas

17h20-17h40 – Debate

15h40-16h40 – Mesa redonda – Lombalgia

15h40-16h00 – Lombalgias não inflamatórias

16h00-16h20 – Medicina intervencionista nas lombalgias16h00-16h20 – Medicina intervencionista nas lombalgias

Rina Giorgi e Kirla Wagner
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REUMARIO
DIA 31 DE JULHO
(SÁBADO)



08h00-08h20 – Mini aula NOVARTIS – Tuberculose: Implicações do uso dos

imunobiológicos em um país endêmico

Margareth Dalcolmo (RJ)

Coordenadores: Kamila Freitas e Felipe Thies

08h20-08h40 – Mini aula JANSSEN – Eficácia e Segurança de Tremfya® no

Dominio Axial

Sonia Maria Alvarenga Anti Loduca Lima

08h40-09h00 – Mini aula GSK – Benlysta Subcutâneo – Ampliandos as possibilidade 

de tratamento do LES e Nefrite lúpica

Nathalie David

09h10-09h35  – Conferência – Vasculites: Year in review – Resumo das

principais publicações

Alexandre Wagner de Souza (SP)

09h35-10h00 – Conferência – Classificação e diagnóstico das Vasculites

Mauro Goldfarb (RJ)

10h00-11h25 – Mesa redonda – Vasculites de grandes vasos

Moderadora: Natalia Querido Fortes (RJ)

10h00-10h20 – A importância da RM na Arterite de Células Gigantes
Romulo Varella de Oliveira (RJ)

10h20-10h40 – Como fazer o acompanhamento da Arterite de Takayasu?
Matheus Vieira Gonçalves (RJ)

10h40-11h00 – Tratamento da polimialgia reumática além do corticoide
Ana Beatriz Santos Bacchiega de Freitas (SP)

11h00-11h25 – Debate

11h:25-11h50 - Intervalo

11h50-12h20 – Conferência – Doença de Kawasaki e a Covid-19

Leonardo Campos (RJ)

12h20-12h50 – Aula Surpresa (artes, filosofia)

Conferência: “A pandemia e uma abordagem inspiradora”

Isadora Jochins (DF)

12h50-13h50 - Simpósio Satélite GSK

Benlysta: Revolucionando o tratamento de pacientes com LES

Emily Neves e Flávio Fernando

DIA 31 DE JULHO | 08h00 - 19h00

REUMARIO - VASCULITE
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13h50-14h00 – Intervalo 

14h00-15h00 – Mesa redonda – Vasculites associadas ao ANCA

Moderador: Leonardo Romeiro (RJ)

14h00-14h20 – Como tratar “no alvo” – métricas para o acompanhamento
Alexandre Wagner de Souza (SP)

14h20-14h40 – Tratamento das urgências
Manuella Lima Gomes Ochtrop (RJ)

14h40-15h00 – Debate

15h00-16h00 Mesa redonda – Doença de Behçet

Moderador: Dante Valdetaro Bianchi (RJ)

15h00-15h20 – O envolvimento neurológico
Eduarda Bonelli Zarur (SP)

15h20-15h40 – O envolvimento vascular
Jozelia Rego (GO)

15h40-16h00 – Debate

16h00-16h15 – Intervalo

16h15-16h40 – Conferência – Mimetizadores das Vasculite

Zoraida Sachetto (SP)

16h40-17h40 – Mesa redonda - Doença associada à IGG4
Moderadora: Débora Rocha de Moura Rodrigues de Aguiar (RJ)

16h40-17h00 – Diagnóstico
Blanca Elena Rios Gomes Bica (RJ)

17h00-17h20 – Acompanhamento e tratamento
Mariana Schaefers Rodriguez (RJ)

17h20-17h40 – Debate

17h40-18h00 Conferência – Highlights do dia

Manuella Lima Gomes Ochtrop (RJ)

18h00  Encerramento
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Criando um futuro em que as doenças sejam parte do passado. 
Na Janssen, nós abrimos caminhos. De produtos biológicos pioneiros à redefinição de soluções por meio da pesquisa e da ciência. 
Combinamos nossa experiência e paixão para entregar descobertas ousadas e inovações significativas que possam ajudar milhões de 
pessoas com doenças imunomediadas. Porque nunca vamos parar de imaginar um futuro em que as doenças mais desafiadoras sejam 
parte do passado.
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RESULTADOS PREVISÍVEIS PARA VOCÊ E QUE PODEM IMPACTAR 
A VIDA DE SEUS PACIENTES EM MÚLTIPLAS INDICAÇÕES.

CIMZIA® APRESENTA ESTRUTURA MOLECULAR ÚNICA, 
não apresentando a porção Fc, sendo monovalente e trazendo 
ainda mais benefícios aos pacientes através da peguilação.1

*Indicação PSO: mesma posologia, exceto para pacientes com peso igual ou superior a 90kg. Neste caso, a posologia é de 400mg a cada 2 semanas.

CONTRAINDICAÇÕES: HIPERSENSIBILIDADE AO CERTOLIZUMABE PEGOL OU A QUALQUER OUTRO COMPONENTE DA FORMULAÇÃO. TUBERCULOSE ATIVA OU OUTRAS INFECÇÕES 
GRAVES COMO SEPSE, ABSCESSOS E INFECÇÕES OPORTUNISTAS. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O TRATAMENTO CONCOMITANTE COM METOTREXATO, CORTICOSTEROIDES, ANTI-
INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS, ANALGÉSICOS, ANÁLOGOS DO ÁCIDO 5-AMINOSALICÍLICO OU ANTI-INFECCIOSOS, NÃO EXERCEU EFEITO NA FARMACOCINÉTICA DO CIMZIA®.

CIMZIA® (certolizumabe pegol) Solução injetável. Indicações: Doença de Crohn - Redução dos sinais e sintomas da doença de Crohn e manutenção da resposta clínica em pacientes adultos com doença ativa de moderada a grave, que tiveram resposta inadequada 
à terapia convencional. Artrite Reumatoide - Em associação com metotrexato (MTX), é indicado para o tratamento da artrite reumatoide (AR) ativa, moderada a grave, em doentes adultos, quando a resposta a fármacos modi�cadores da evolução da doença reumática 
(DMARD), incluindo o MTX, foi inadequada. Pode ser utilizado em monoterapia no caso de intolerância ao MTX ou quando o tratamento continuado com MTX é inadequado; no tratamento da AR grave, ativa e progressiva em adultos que não tenham sido tratados previa-
mente com MTX ou outros DMARD. Artrite Psoriásica - CIMZIA em combinação com metotrexato é indicado para o tratamento com artrite psoriásica ativa em adultos quando a resposta anterior com terapia com DMARDs tenha sido inadequada. CIMZIA pode ser 
administrado como monoterapia em casos de intolerância ao metotrexato, ou quando o tratamento contínuo com metotrexato for inadequado. Espondiloartrite axial - Indicado para o tratamento de pacientes adultos com espondiloartrite axial ativa grave, compreen-
dendo: Espondilite anquilosante (EA): adultos com espondilite anquilosante ativa grave que tiveram resposta inadequada, ou são intolerantes à fármacos anti-in�amatórios não esteroides (AINES); e Espondiloartrite axial sem evidência radiográ�ca de EA: adultos com 
espondiloartrite axial ativa grave sem evidência radiográ�ca de EA, porém, com sinais evidentes de in�amação detectados por proteína C-reativa (PCR) elevada e/ou ressonância magnética (RM), que tiveram resposta inadequada, ou são intolerantes, à AINES. Psoríase 
em placa: CIMZIA é indicado para o tratamento de pacientes adultos com psoríase em placa moderada a grave que são candidatos à terapia sistêmica. Contraindicações: hipersensibilidade ao certolizumabe pegol ou a qualquer outro componente da formulação. 
Tuberculose ativa ou outras infecções graves como sepse, abscessos e infecções oportunistas. Cuidados e Advertências: Advertências: Infecções graves: infecções graves e algumas vezes fatais causadas por bactérias, micobactérias, fungos invasivos, vírus ou pató-
genos foram relatadas em pacientes tratados com antagonistas TNF, incluindo CIMZIA. O tratamento com CIMZIA não deve ser iniciado em pacientes com infecções ativas, incluindo infecções crônicas ou localizadas. Tuberculose: Como observado com outros antago-
nistas TNF, casos de reativação de infecções ou de nova tuberculose (incluindo pulmonar, extrapulmonar e disseminada) foram relatados em pacientes recebendo CIMZIA, incluindo óbitos. Os pacientes devem ser avaliados sobre fatores de risco para tuberculose e 
testados para infecções de tuberculose latente antes do início do tratamento com CIMZIA. Se diagnosticada tuberculose, iniciar o tratamento da tuberculose antes do início do tratamento com CIMZIA. Se durante o tratamento com CIMZIA for diagnosticada tuberculo-
se ativa, deve-se interromper o uso de CIMZIA e iniciar o tratamento apropriado da tuberculose. Reativação do vírus da Hepatite B: o uso de antagonistas TNF, incluindo CIMZIA, pode aumentar o risco de reativação do vírus da hepatite B (HBV). Malignidades: a possibi-
lidade do risco de desenvolvimento de linfoma ou outra malignidade em pacientes tratados com antagonistas TNF não pode ser excluída. CIMZIA não é indicado para uso em pacientes pediátricos. Câncer de pele: exames periódicos de pele são recomendados para 
todos os pacientes, particularmente aqueles com fatores de risco para câncer de pele. Insu�ciência Cardíaca Congestiva: casos de agravamento da insu�ciência cardíaca congestiva (ICC) e novos casos de ICC foram relatados com antagonistas TNF, incluindo CIMZIA. 
Reações de hipersensibilidade: sintomas compatíveis com reações de hipersensibilidade foram raramente relatados após a administração do CIMZIA: angioedema, dispnéia, hipotensão, rash, doença do soro e urticária. Se alguma destas reações ocorrerem, o tratamen-
to deve ser descontinuado e deve-se estabelecer tratamento adequado. Sensibilidade ao látex: o envoltório da agulha, que não entra em contato direto com o paciente ou pro�ssional que estiver administrando o produto, contém 7% de um derivado de látex de borracha 
natural. Um risco potencial de reações de hipersensibilidade não pode ser completamente excluído em indivíduos sensíveis ao látex. Reações neurológicas: deve-se ter cautela ao considerar o uso do CIMZIA em pacientes com doenças desmielinizantes do sistema 
nervoso central recentes ou pré-existentes. Reações hematológicas: embora nenhum grupo de alto risco tenha sido identi�cado, deve-se ter cautela em pacientes sendo tratados com CIMZIA que estejam em curso ou tenham histórico de alterações hematológicas 
signi�cativas. Uso com drogas biológicas anti-reumáticas modi�cadoras da doença: uso de CIMZIA associado com outros fármacos biológicos anti-reumáticos modi�cadores do curso da doença não é recomendado. Autoimunidade: tratamento com CIMZIA pode re-
sultar na formação de autoanticorpos e, raramente, no desenvolvimento da síndrome semelhante ao lupus. Se um paciente desenvolver sintomas sugestivos de síndrome semelhante ao lupus durante o tratamento com CIMZIA, este deve ser descontinuado. Imunizações: 
Não administrar vacinas vivas ou atenuadas durante o tratamento com CIMZIA. Imunossupressão: existe a possibilidade dos antagonistas do TNF, incluindo CIMZIA, causarem imunossupressão, afetando as defesas do hospedeiro contra as infeções e doenças malignas. 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC): deve ter-se precaução quando se usar qualquer antagonista do TNF em pacientes com DPOC, assim como em pacientes com risco acrescido para doenças malignas devido à história de consumo intenso de tabaco. Gravidez 
– Categoria de risco na gravidez: B. Mulheres com potencial para engravidar devem adotar métodos de contracepção adequados para evitar uma gravidez e continuar a sua utilização durante pelo menos 5 meses após a última administração de CIMZIA. Lactação: 
Existe informação insu�ciente/limitada sobre a excreção do certolizumabe pegol no leite humano ou animal. Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas: Não foram realizados estudos para veri�car os efeitos do certolizumabe pegol sobre a capa-
cidade de dirigir veículos e operar máquinas. Interações medicamentosas: o tratamento concomitante com metotrexato, corticosteróides, anti-in�amatórios não-esteroidais, analgésicos, análogos do ácido 5-aminosalicílico ou anti-infecciosos, não exerceu efeito na 
farmacocinética do CIMZIA. Testes laboratoriais: O certolizumabe pegol pode causar resultados erroneamente elevados no teste de TTPA em pacientes sem anomalias de coagulação. Não há evidência de que o tratamento com CIMZIA tenha efeito na coagulação in 
vivo. Reações adversas: as reações adversas mais graves observadas em estudos clínicos de CIMZIA para o tratamento de doença de Crohn e artrite reumatoide foram infecções graves, malignidades e insu�ciência cardíaca. Em ensaios controlados, antes da comer-
cialização, de todas as populações de pacientes combinadas, as reações adversas mais comuns (≥ 8%), que foram infecções respiratórias superiores (18%), rash cutâneo (9%) e infecções do trato urinário (8%). Posologia: Doença de Crohn: dose de indução: 400 mg 
(administradas como duas injeções de 200 mg por via subcutânea) inicialmente e nas semanas 2 e 4; dose de manutenção: 400 mg a cada quatro semanas. Artrite Reumatoide: dose de indução: 400 mg (administradas como duas injeções de 200 mg cada por via 
subcutânea) inicialmente e nas semanas 2 e 4; dose de manutenção: 200 mg a cada duas semanas ou, alternativamente, pode ser considerada a dose de 400 mg de CIMZIA a cada quatro semanas. Artrite Psoriásica: dose de indução: 400 mg (administradas como 
duas injeções de 200 mg por via subcutânea) inicialmente e nas semanas 2 e 4; dose de manutenção: 200 mg a cada duas semanas ou 400 mg a cada quatro semanas. Espondiloartrite axial: dose de indução: 400 mg (administradas como duas injeções de 200 mg 
por via subcutânea) inicialmente e nas semanas 2 e 4; dose de manutenção: 200 mg a cada duas semanas ou 400 mg a cada quatro semanas. Psoríase em placa: A dose recomendada de CIMZIA para pacientes adultos com psoríase em placa é 400 mg a cada 2 
semanas. Em pacientes com peso corporal ≤90kg pode ser considerada uma dose inicial de 400 mg (nas Semanas 0, 2 e 4) seguida por dose de 200 mg a cada duas semanas. Apresentação: solução injetável em seringa preenchida, contendo 200 mg/mL de certo-
lizumabe pegol em cada seringa. Embalagens com 2 seringas preenchidas + 2 lenços umedecido sem álcool. USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS. VIA SUBCUTÂNEA. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER 
CONSULTADO. Para maiores informações, consulte a bula completa do produto. SAC:0800-0166613. www.ucb-biopharma.com.br. Reg MS –1.2361.0087 – R3_Abril 2021.
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Estamos no negócio de descobertas – aquelas que transformam 
a vida dos pacientes por meio de medicamentos inovadores que 
salvam vidas. Temos as pessoas mais talentosas do setor, que 
trazem sua autenticidade e trabalham todos os dias dedicadas 
a conduzir nossa missão de descobrir, desenvolver e disponibilizar
medicamentos inovadores que ajudam os pacientes a superar 
doenças graves.

Transformar a vida dos pacientes 
por meio da ciência MC
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bms.com/br para ver como estamos trazendo um toque humano a tudo 
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