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Material destinado exclusivamente 
a profissionais da saúde habilitados 

 a prescrever e/ou dispensar medicamentos.
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CONTRAINDICAÇÕES: PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA AO ABATACEPTE OU QUAISQUER DE SEUS COMPONENTES. 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: NÃO É RECOMENDADO USO CONCOMITANTE COM OUTRA TERAPIA BIOLÓGICA.

ORENCIA® (abatacepte) - PÓ LIOFILIZADO PARA INFUSÃO IV/SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA - Administração Intravenosa: USO ADULTO E PEDIÁTRICO 
A PARTIR DE 6 ANOS/Administração subcutânea: USO ADULTO. Reg. MS – 1.0180.0390
INDICAÇÕES: Tratamento de adultos com artrite reumatoide (AR) moderada a grave, em monoterapia ou em combinação com DMARDs sintéticas, após falha a DMARDs sintéticas ou a anti-
TNFs; artrite idiopática juvenil (AIJ) poliarticular de atividade moderada à grave, a partir de 6 anos (somente administração intravenosa (IV)), após resposta inadequada a uma ou mais DMARDs 
sintéticas ou anti-TNFs; artrite psoriásica ativa (APs) quando a resposta ao tratamento prévio com DMARDs, incluindo metotrexato foi inadequada, e para aqueles que não necessitam de terapia 
sistêmica adicional para as lesões cutâneas. ORENCIA® pode ser usado como monoterapia ou em combinação com DMARDs sintéticas. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade conhecida 
ao abatacepte ou quaisquer de seus componentes. PRECAUÇÕES: Uso na gravidez somente se claramente necessário; não se sabe se é excretado no leite humano; pode atravessar a placenta 
para o soro de crianças nascidas de mulheres tratadas durante a gravidez (essas crianças podem apresentar maior risco de contrair infecção). A segurança da administração de vacinas vivas a 
crianças expostas ao abatacepte no útero é desconhecida e não é recomendada por 10 semanas após a última exposição da mãe durante a gravidez. Se ocorrer reação anafilática ou outra reação 
alérgica grave, a administração deve ser interrompida imediatamente com a utilização de terapia apropriada. Descontinuar a administração se o paciente desenvolver infecção grave. Pacientes 
com resultados positivos na avaliação de tuberculose devem ser tratados com a prática médica padrão antes da terapia. Vacinas com vírus vivos não devem ser administradas concomitantemente 
ou em 3 meses da descontinuação. Os pacientes podem receber concomitantemente vacinas inativas. ADVERTÊNCIAS: A terapia concomitante com um anti-TNF não é recomendada. Ao fazer 
a transição da terapia com anti-TNF para a terapia com ORENCIA®, os pacientes devem ser monitorados para sinais de infecção. Cuidado ao tratar idosos. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: 
Não é recomendado uso concomitante com outra terapia biológica.  REAÇÕES ADVERSAS: Muito comuns: infecção do trato respiratório superior (incluindo sinusite, nasofaringite e traqueíte); 
Comuns: infecção do trato respiratório inferior, infecção do trato urinário, infecções por herpes (herpes simples e herpes-zóster), cefaleia, tontura, hipertensão, tosse, dor abdominal, diarreia, 
náusea, dispepsia, úlcera bucal, estomatite aftosa, erupção cutânea (incluindo dermatite), fadiga, astenia, reações no local da injeçãoa, alteração de testes de função hepática. Nos estudos 
clínicos controlados por placebo, malignidades foram reportadas, sendo as mais frequentes câncer de pele não melanoma, câncer de pulmão e linfoma. Em experiência pós-comercialização, 
houve relatos de câncer de pele não melanoma. O risco de desenvolvimento de câncer de pele não melanoma não deve ser excluído. O evento agudo relacionado à infusão de ORENCIA® 
IV mais frequente foi tontura. POSOLOGIA: Para pacientes adultos com AR, ORENCIA® deve ser administrado como infusão IV ou por injeção subcutânea (SC). Administrar ORENCIA® como 
infusão IV em 30 minutos. Após a administração inicial, administrar 2 e 4 semanas após a primeira infusão, depois a cada 4 semanas. Qualquer porção não utilizada nos frascos-ampola deve ser 
imediatamente descartada. Para pacientes adultos com AR, ORENCIA® deve ser administrado nas seguintes doses: 500 mg (2 frascos-ampola) para peso corporal < 60 kg, 750 mg (3 frascos-
ampola) para peso corporal entre 60-100 kg e 1 g (4 frascos-ampola) para peso corporal > 100 kg. ORENCIA® SC deve ser administrado uma vez por semana por injeção SC na dose de 125 mg, 
independente do peso, e pode ser iniciado com ou sem uma dose de ataque IV. Para os pacientes que iniciarem o tratamento com uma dose de ataque IV, ORENCIA® deverá ser iniciado como 
uma infusão IV única administrada, seguida pela primeira injeção SC de 125 mg. Os pacientes que tiverem o tratamento IV substituído pela administração SC, deverão receber a primeira dose 
SC em vez da próxima dose IV programada. A dose recomendada de ORENCIA® IV para pacientes com 6 a 17 anos de idade com AIJ que pesam < 75 kg é de 10 mg/kg calculada com base no 
peso corporal do paciente em cada administração. Os pacientes pediátricos com peso ≥ 75 kg devem receber ORENCIA® seguindo-se o esquema posológico para adultos, não superando uma 
dose máxima de 1000 mg. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – ORENCIA® PARA ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA É DE USO RESTRITO A HOSPITAIS. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, 
O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.  v01_19032019. aSomente para ORENCIA® SC.

ORENCIA® ESTÁ DISPONÍVEL 
NAS APRESENTAÇÕES SC* E IV2

ARTRITE REUMATOIDE

ARTRITE PSORIÁSICA

ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL
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2. Bula do Produto Orencia® (abatacepte). Disponível em https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/.

IV: intravenoso; SC: subcutâneo; AIJ: artrite idiopática juvenil; FR: fator reumatoide; anti-CCP: peptídeo citrulinado cíclico.

* Exceto para tratamento da AIJ. 

Explore os dados em pacientes
 duplo-soropositivos (FR+ e anti-CCP+)1
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