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Podcast ACR 2016 – 2 

 

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

GSK e vou falar sobre mais um estudo  apresentado no ACR 2016, realizado em Washington na ultima 

semana. 

Trata-se de um estudo liderado pelo  Dr. Strand, da Universidade de Stanford, onde se realizou uma 

análise post hoc dos dados do estudo de continuação de longo prazo dos pacientes que participaram do 

Estudo BLISS-76 nos Estados Unidos.  O objetivo foi avaliar o impacto das caracteristicas clinicas 

destes pacientes na qualidade de vida e fadiga. 

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

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

a terapia padrão. A qualidade de vida e fadiga foram avaliados através das ferramentas SF-36 e indice 

FACIT. Na análise post hoc, os grupos avaliados foram baseados no tipo de tratamento 

(placebo/Belimumabe e Belimumabe/Belimumabe), Indice de Respondedores (SRI), pacientes com alta 

atividade da doença, taxa de agudização (SFI), dose do corticóide e indice de dano a órgão (SDI). 

Alguns modelos foram utilizados para se obter as médias de acordo com o tempo, com ajustes pela 

duração da doença e grau de atividade, ferramentas de avaliação de Qualidade de Vida, idade, sexo e 

raça. 

Dos 268 pacientes selecionados, 140 concluíram o estudo. As assoiações estatisticamente relevantes 

foram observadas entre os grupos de tratamento (placebo/Belimumabe e Belimumabe/Belimumabe) e 

nas mudanças nos componentes Fisico e Mental do SF-36, assim como no indice FACIT, todos com 

p<0,01. Os grupos de respondedores e com alta atividade da doença tiveram grande melhora numerica 

em relação ao escore de Qualidade de Vida (SF-36). Os outros subgrupos foram similares aos 

resultados do inicio do estudo. 

Algumas limitações do estudo devem ser consideradas como a diferença do período de entrada na linha 

de base dos subgrupos de tratamento (Placebo e Belimumabe), associação de significância baseada no 

indice de resposta (SRI), que leva em consideração a avaliação clinica e não a percepção do paciente, 

e a amostra pequena em relação a determinados subgrupos para se observar importância estatistica. 

Concluiu-se então que há melhora dos indices de Qualidade de Vida e Fadiga com o tratamento com 

Belimumabe, havendo maior ganho no decorrer do tempo. A taxa de resposta (SRI) no primeiro ano da 

análise mostrou forte relação com a melhora da Qualidade de Vida e da Fadiga, embora não tenha 

ocorrido diferença estatistica no decorrer do acompanhamento. 

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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