
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands
Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us 
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact Telephone +31 (0)88 781 6000 An agency of the European Union  

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.
Classified as public by the European Medicines Agency

Classified as public by the European Medicines Agency

EMA/671582/2019
EMEA/H/C/004760

Rinvoq (upadacitinib)
Um resumo sobre Rinvoq e porque está autorizado na UE

O que é Rinvoq e para que é utilizado?

Rinvoq é um medicamento utilizado no tratamento de adultos com artrite reumatoide, uma doença que 
causa inflamação nas articulações.

Rinvoq é utilizado para a artrite reumatoide moderada ou grave que não pode ser suficientemente bem 
controlada com fármacos antirreumáticos modificadores da doença ou se o doente não puder tomar 
estes medicamentos. Pode ser utilizado isoladamente ou em combinação com metotrexato, outro 
medicamento para a artrite reumatoide.

Rinvoq contém a substância ativa upadacitinib.

Como se utiliza Rinvoq?

Rinvoq só pode ser obtido mediante receita médica. O tratamento com o medicamento deve ser 
iniciado e supervisionado por um médico experiente no diagnóstico e tratamento da artrite reumatoide. 
Rinvoq está disponível na forma de comprimidos de 15 mg.

A dose recomendada de Rinvoq é de um comprimido uma vez por dia. O médico pode interromper o 
tratamento em caso de determinados efeitos secundários, incluindo a diminuição das contagens de 
células sanguíneas. Para mais informações sobre a utilização de Rinvoq, consulte o Folheto Informativo 
ou contacte o seu médico ou farmacêutico.

Como funciona Rinvoq?

Em doentes com artrite reumatoide, o sistema imunitário (as defesas do organismo) ataca o tecido 
saudável, causando inflamação nas articulações.

O upadacitinib, a substância ativa de Rinvoq, é um imunossupressor. Isto significa que reduz a 
atividade do sistema imunitário. O upadacitinib atua bloqueando a ação de enzimas chamadas 
«Janus cinases». Estas enzimas estão envolvidas no estabelecimento de processos que levam à 
inflamação, pelo que o bloqueio do seu efeito permite o controlo da inflamação nas articulações.

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
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Quais os benefícios demonstrados por Rinvoq durante os estudos?

Cinco estudos que incluíram um total de cerca de 4400 doentes demonstraram que Rinvoq é eficaz na 
redução dos sintomas em doentes com artrite reumatoide moderada a grave. Estes estudos incluíram 
a classificação da atividade da doença em 28 articulações do organismo, numa escala padrão.

O primeiro estudo foi realizado em doentes que não tinham sido previamente tratados com 
metotrexato. O estudo verificou que, após 24 semanas, 48 % dos doentes estavam em remissão (sem 
sintomas) após o tratamento com Rinvoq, em comparação com 19 % dos doentes que receberam 
metotrexato.

O segundo estudo foi realizado em doentes cuja doença não estava bem controlada com fármacos 
antirreumáticos modificadores da doença. O estudo verificou que, dos doentes tratados com Rinvoq, 
48 % apresentavam baixa atividade da doença após 12 semanas, em comparação com 17 % dos 
doentes que receberam placebo (um tratamento simulado).

O terceiro estudo foi realizado em doentes cuja doença não estava bem controlada com metotrexato. 
O estudo verificou que 45 % dos doentes tratados com metotrexato mais Rinvoq apresentavam baixa 
atividade da doença após 12 semanas, em comparação com 29 % dos doentes tratados com 
metotrexato mais adalimumab (um fármaco antirreumático modificador da doença biológico) e 14 % 
dos doentes que receberam metotrexato mais placebo.

O quarto estudo também foi realizado em doentes cuja doença não estava suficientemente bem 
controlada com metotrexato. O estudo verificou que 45 % dos doentes tratados com Rinvoq 
isoladamente apresentavam baixa atividade da doença após 14 semanas, em comparação com 19 % 
dos doentes que continuaram o seu tratamento com metotrexato.

O quinto estudo incluiu doentes para os quais um fármaco antirreumático modificador da doença 
biológico não era adequado ou não funcionava suficientemente bem. Os doentes estavam a ser 
tratados com fármacos antirreumáticos modificadores da doença convencionais (cloroquina, 
hidroxicloroquina, leflunomida ou sulfassalazina, frequentemente combinados com metotrexato). Dos 
doentes que também receberam Rinvoq, 43 % apresentavam baixa atividade da doença, em 
comparação com 14 % dos doentes que receberam o placebo.

Quais são os riscos associados a Rinvoq?

Os efeitos secundários mais frequentes associados a Rinvoq (que podem afetar mais de 1 em cada 
10 pessoas) são infeções do trato respiratório superior (infeções do nariz e da garganta). Os efeitos 
secundários graves mais importantes são infeções graves. Para a lista completa dos efeitos 
secundários comunicados relativamente a Rinvoq, consulte o Folheto Informativo.

Rinvoq é contraindicado em doentes com tuberculose ou infeções graves. Também não deve ser 
utilizado em doentes com problemas de fígado graves ou durante a gravidez. Para a lista completa de 
restrições de utilização, consulte o Folheto Informativo.

Porque está Rinvoq autorizado na UE?

Rinvoq demonstrou ser eficaz no controlo da artrite reumatoide moderada a grave em doentes cuja 
doença não melhorou suficientemente com outros fármacos antirreumáticos modificadores da doença. 
Os estudos concluíram que Rinvoq reduziu a atividade da doença quando utilizado isoladamente ou em 
combinação com outros medicamentos. Os doentes tratados com Rinvoq podem apresentar efeitos 
secundários que incluem infeção, neutropenia (contagem baixa de um tipo de glóbulos brancos) e 
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análises ao sangue que sugerem lesões no fígado ou nos músculos e níveis elevados de lípidos no 
sangue. No entanto, estes efeitos secundários são considerados controláveis.

Por conseguinte, a Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios de Rinvoq são 
superiores aos seus riscos e o medicamento pode ser autorizado para utilização na UE.

Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz 
de Rinvoq?

A empresa que comercializa Rinvoq irá fornecer informações aos profissionais de saúde sobre os riscos 
de infeção, os danos para o feto se Rinvoq for tomado durante a gravidez, e os problemas que afetam 
o coração e a circulação. A empresa fornecerá igualmente um cartão de alerta do doente, descrevendo 
os sinais indicadores de efeitos secundários graves de Rinvoq e como obter ajuda, e um lembrete para 
não utilizar o medicamento durante a gravidez.

No Resumo das Características do Medicamento e no Folheto Informativo foram igualmente incluídas 
recomendações e precauções a observar pelos profissionais de saúde e pelos doentes para a utilização 
segura e eficaz de Rinvoq.

Tal como para todos os medicamentos, os dados sobre a utilização de Rinvoq são continuamente 
monitorizados. Os efeitos secundários comunicados com Rinvoq são cuidadosamente avaliados e são 
tomadas quaisquer ações necessárias para proteger os doentes.

Outras informações sobre Rinvoq

Mais informações sobre Rinvoq podem ser encontradas no sítio da internet da Agência:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rinvoq.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/rinvoq
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