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INTRODUÇÃO: O uso de medicamentos biológicos foi um grande avanço no tratamento das doenças reumáticas,
especialmente da artrite reumatoide (AR). A segurança destes comparados ao placebo e drogas modificadoras de
doença tradicionais vem sendo demostrada nos ensaios clínicos e registros nacionais e internacionais. Sistemas
nacionais de farmacovigilância podem ter eventos adversos subnotificados. A falta de informações em longo prazo
e a importância destes dados levaram à criação de registros locais capazes de coletar dados de uma população
variada de pacientes na prática clínica diária. O registro de pacientes em uso de terapia biológica do serviço de
reumatologia do HCPA colabora na coleta de informações acerca do uso e eventos adversos desta classe de
medicamentos. Em conjunto com outros centros regionais, foi constituído uma base de dados nacional
(BIOBADABRASIL). MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo da população de pacientes do HCPA incluídos no
BIOBADABRASIL, relatando características demográficas, de doença e eventos adversos principais relacionados à
terapia biológica. RESULTADOS: Foram incluídos 149 pacientes, sendo a AR a doença mais frequente (n=124). A
média de idade é de 52 anos, com predomínio do sexo feminino (85%). Infliximabe foi a droga mais utilizada
(38%), seguida de adalimumabe (24%) e etanercepte (20%). Foram contabilizados 30 casos de eventos
adversos, dos quais 46% foram infecções (10% histoplasmose, 7% herpes zoster, 7% hepatite C, 3%
tuberculose). CONCLUSÕES: O BiobadaBrasil é uma ferramenta eficaz no acompanhamento dos pacientes em uso
de biológicos. Sua implementação no HCPA permite o reconhecimento do perfil de eventos adversos relacionados
à terapia biológica, podendo balizar o estabelecimento de protocolos para sua prevenção. Número do GPPG/HCPA:
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