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Olá pessoal, meu nome é Frederico Marcondes, sou gerente médico da área de Imuno-Inflamatórios da 

GSK e vou falar sobre alguns estudos e temas apresentados no ACR 2016, realizado em Washington 

na ultima semana e que contou alguns dos principais nomes da Reumatologia Mundial. 

Nesse primeiro Podcast vou falar sobre um estudo apresentado pelo Dr. Richard Furie sobre a eficácia 

e segurança do uso de Belimumabe por 7 anos em pacientes com Lupus Eritematoso Sistêmico que 

participaram do estudo BLISS-76 nos Estados Unidos e que permaneceram no estudo de 

acompanhamento de longo prazo.  

Para este estudo foram selecionados pacientes dos três braços do estudo BLISS-76 (1mg/kg, 10mg/kg 

e placebo). Todos os pacientes passaram a dose de 10mg/kg no estudo de seguimento, associado a 

terapia padrão. Os desfechos incluiam segurança a longo prazo através da frequencia de Eventos 

Adversos e o SDI (indice de acumulo de dano a órgão) a cada 48 semanas. Outros desfechos avaliados 

foram o SRI, uso de Prednisona, níveis de células B no sangue e taxa de agudização. 

Dos 268 pacientes selecionados, 140 concluíram o estudo. A média do Selena-Sledai inicial era 7.8 e 

do SDI 1.2. A incidência de Eventos Adversos geral, relacionados ao tratamento e os considerados 

severos, foi estavel ou com declinio no decorrer dos 7 anos. O aumento médio do SDI foi de 0.4. O 

indice de respondedores foi de 41.9% no primeiro ano, subindo para 75.9% ao final do sétimo ano. Em 

ralação a cada item do SRI  ao final deste período, a melhora >/= 4 pontos no Selena –Sledai foi de 

78,2%; 98,4% não apresentaram novos órgãos acometidos pelo BILAG 1A/2B e 93,7% não iveram piora 

no PGA. A média de redução das doses de Prednisona foi de 47,1%, a redução dos níveis de células B 

foi de 83,2% e 20,6% dos pacientes experimentaram algum tipo de agudização severa.  

Desta forma, o Belimumabe mostrou-se seguro e bem tolerado, com a incidência de Eventos Adversos 

mantendo-se estáveis ou reduzidas no decorrer dos 7 anos de acomanhamento. Estes resultados são 

consistentes com os dados de extensão do Estudo de Fase 2. 

Não deixe de acompanhar nosso canal. Para mais informações entre em contato através de nosso site 

www.gsk.com.br. Te espero na próxima. 
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