
 
 

1. Cohen S, Genovese MC, Choy E, et al. E�cacy and safety of the biosimilar ABP 501 compared with adalimumab in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis: a randomised, 
double-blind, phase III equivalence study. Annals of the rheumatic diseases, 2017;76(10):1679-1687; 2. Cohen S, Pablos JL, Pavelka K, et al. An open-label extension study to demonstrate long-term 
safety and e�cacy of ABP 501 in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis research & therapy. 2019;21(1):84.; 3. Papp K, Bachelez H, Costanzo A, et al. Clinical similarity of biosimilar ABP 501 to 
adalimumab in the treatment of patients with moderate to severe plaque psoriasis: A randomized, double-blind, multicenter, phase III study. Journal of the American Academy of Dermatology. 
2017;76(6):1093-1102; 4. Papp K, Bachelez H, Costanzo A, et al. Clinical similarity of the biosimilar ABP 501 compared with adalimumab after single transition: long term results from a randomized 
controlled, double blind, 52 week, phase III trial in patients with moderate to severe plaque psoriasis. British Journal of Dermatology. 2017;177(6):1562-1574; 5. AMGEVITA® (adalimumabe). Bula 
aprovada pela ANVISA em 23/04/2021; 6. Gely C, Marin L, Gordillo J, et al. Impact of pain due to subcutaneous administration of a biological drug. J Crohns Colitis. 2018;12(Suppl 1):S582-S583. 

Material promocional aprovado de acordo com as regulamentações locais, destinado apenas a profissionais de saúde habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos. A Amgen® recomenda 
o uso de seus medicamentos, de acordo com a aprovação regulatória local. Todas as referências citadas neste material estão disponíveis mediante solicitação dos profissionais de saúde ao SIC 
(Serviço de Informações Científicas) através do número gratuito 0800 742 0800 e/ou e-mail sicbrasil@amgen.com. Aprovado em Setembro de 2021. PR-AMV-BRA-000014-09-2021.

AMGEVITA® demonstrou EFICÁCIA, 
SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE 

semelhante ao biológico originador nos 
estudos de fase III em pacientes com artrite 

reumatoide e psoríase em placas.1-4

AMGEVITA® demonstrou EFICÁCIA CLÍNICA 
SUSTENTADA DURANTE 2 ANOS de estudo 

em pacientes com artrite reumatoide.2

AMGEVITA® demonstrou EFICÁCIA 
E SEGURANÇA SEMELHANTES tanto 

em NOVOS PACIENTES quanto naqueles 
que fizeram SWITCH DO BIOLÓGICO 
ORIGINADOR nos estudos de fase III 

em pacientes com psoríase em placas.3-4

AMGEVITA® não contém citrato em 
sua formulação5, o que pode permitir 

uma EXPERIÊNCIA MENOS 
DOLOROSA durante a aplicação.6

AMGEVITA® dispõe de um PROGRAMA 
DE SUPORTE AOS PACIENTES de 

doenças inflamatórias crônicas, chamado 
BEMPERTO® DO SEU BEM-ESTAR.

AMGEVITA® já é utilizado em mais de 
50 PAÍSES, como Reino Unido e Canadá.
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AMGEVITA® está disponível em CANETAS 
SURECLICK® 40 mg (50 mg/mL) para 

AUTOAPLICAÇÃO sob orientação médica.5
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