ANVISA Aprova SKYRIZI® (risanquizumabe) para o Tratamento de
Psoríase em Placas Moderada a Grave
– Aprovação baseia-se em estudos clínicos que indicam que mais de 80% dos
pacientes atingiram resposta sustentada das lesões na pele e aproximadamente
60% alcançaram melhora completa das lesões ao longo de 52 semanas de
tratamento.1 Na dosagem de 150mg, SKYRIZI® (seu uso requer prescrição médica)
deve ser aplicado em duas injeções subcutâneas de 75mg com dose inicial nas
semanas 0 e 4, e doses de manutenção a cada 3 meses (12 semanas).1
– SKYRIZI® (risanquizumabe), anticorpo monoclonal de imunoglobulina humanizada
G1 (IgG1), inibe seletivamente a interleucina 23 (IL-23), por meio de sua ligação à
subunidade p19, e representa uma nova opção terapêutica para o tratamento da
psoríase em placas moderada a grave. IL-23 é uma interleucina chave no processo
inflamatório da psoríase.2-3
– Psoríase é uma doença crônica que afeta cerca de 125 milhões de pessoas em
todo o mundo e aproximadamente 3 a 5 milhões no Brasil (1,31% da população).5
Muitos pacientes não atingem as metas de tratamento ou perdem a resposta ao
tratamento com o passar do tempo.4
SÃO PAULO, 28 de maio de 2019 – A AbbVie (NYSE: ABBV), companhia
biofarmacêutica global baseada em pesquisa, anuncia que a ANVISA aprovou
SKYRIZI® (risanquizumabe) para o tratamento da psoríase em placas moderada a
grave em pacientes adultos candidatos à fototerapia ou tratamento sistêmico. A
dose recomendada de SKYRIZI® é de 150mg (seu uso requer prescrição médica),
administrada por via subcutânea, com dose inicial nas semanas 0 e 4 e manutenção
a cada 3 meses (12 semanas). Em estudos clínicos, SKYRIZI® demonstrou que mais
de 80% dos pacientes obtiveram resposta sustentada das lesões na pele, em 52
semanas de tratamento (período de acompanhamento dos estudos).1 A aprovação
foi publicada no Diário Oficial da União em 27 de maio de 2019.6
"A aprovação de SKYRIZI® é um marco importante para o tratamento de psoríase
em placas moderada a grave”, afirma Karina Fontão, Diretora Médica da AbbVie no
Brasil. “SKYRIZI® oferece a possibilidade de altos índices de redução das lesões na
pele com segurança e a simplicidade de administração a cada três meses. Estamos
bastante satisfeitos em oferecer aos pacientes do Brasil uma nova e eficaz opção de
tratamento que pode mudar o curso da doença, proporcionando melhora dos sinais
e sintomas da psoríase por longo prazo”.
“O tratamento da psoríase avançou consideravelmente na última década. Contudo,
existem muitos pacientes que ainda não obtiveram melhora significativa das lesões
ou que deixaram de responder aos tratamentos com o passar do tempo”, afirma Dr.
Ricardo Romiti, dermatologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. “A aprovação
de risanquizumabe marca um passo importante para ajudar os pacientes e
profissionais de saúde a atingirem e manterem suas metas de tratamento”.
SKYRIZI® recebeu aprovação da ANVISA com base nos resultados de dois estudos
principais de Fase 3, UltIMMa-1, e UltIMMa-2, que avaliaram aproximadamente
1.000 pacientes adultos com psoríase em placas moderada a grave.1
O programa de desenvolvimento clínico de SKYRIZI® conta com mais 2 estudos de
Fase 3, IMMvent e IMMhance, que juntos somam mais de 2.100 pacientes adultos
com psoríase em placas moderada a grave.7-8

Em todos os quatro estudos de Fase 3, os desfechos primários foram estabelecidos
como: pelo menos 90% de melhora no Índice de Gravidade da Psoríase por Área
(PASI) e uma pontuação estável na Avaliação Global Estática Pelo Médico (sPGA)
para 0/1 na semana 16.
SKYRIZI® atingiu resposta significativamente superior quando comparado a
ustequinumabe, adalimumabe e placebo quanto à resposta sustentada das lesões
na pele, com administração a cada três meses.1,7-8
Estudo Fase 3 com 100 pacientes, IMMbrace, está sendo conduzido exclusivamente
no Brasil, para avaliar a resposta de SKYRIZI® comparada ao metotrexato. A
divulgação dos resultados deste estudo estará disponível após sua conclusão e
publicação oficial.
Destaques do Programa de Desenvolvimento Clínico de Fase 3


Nos estudos ultIMMa-1 e ultIMMa-2, SKYRIZI® alcançou os desfechos
primários do estudo.1 Na semana 16, 88% (ultIMMa-1) e 84% (ultIMMa-2)
dos pacientes que receberam SKYRIZI® obtiveram sPGA 0/1, e 75% dos
pacientes que receberam SKYRIZI® em ambos os estudos obtiveram PASI
90 (p<0,001).1



Uma análise integrada dos pacientes que receberam SKYRIZI® nos estudos
ultIMMa-1 e ultIMMa-2 indicou que entre os pacientes que obtiveram PASI 90
na semana 16, 88% mantiveram este nível de resposta em 52 semanas.1



O estudo IMMvent avaliou a superioridade de SKYRIZI® comparado a
adalimumabe considerando os desfechos primários de sPGA 0/1 e PASI 90
na semana 16 (p<0,001). Os pacientes tratados com SKYRIZI® obtiveram
72% de PASI 90 versus 47% dos pacientes tratados com adalimumabe. Em
uma nova randomização dos pacientes a partir da semana 16, daqueles que
haviam iniciado o tratamento com adalimumabe e alcaçaram resposta parcial
(PASI >50 e <90) migraram para SKYRIZI®, 66% obtiveram PASI 90 na
semana 44, versus 21% daqueles que continuaram o tratamento com
adalimumabe (p<0.001).7,9



Os resultados do estudo IMMhance, que avaliou a eficácia e segurança de
SKYRIZI® em comparação ao placebo ao longo de 16 semanas, seguido de
uma avaliação da suspensão aleatória e retratamento com SKYRIZI®,
demonstraram que os pacientes que receberam SKYRIZI® obtiveram
redução ou melhora completa das lesões na pele (sPGA 0/1) na semana
28 e, entre aqueles que foram re-randomizados para continuar com
SKYRIZI® (n=111), 87% mantiveram esta resposta na semana 52, versus
61% dos que interromperam o tratamento (n=225). 9 Os desfechos primários
de sPGA 0/1 na semana 16 e semana 52 foram atingidos (p<0.001). 9



SKYRIZI® também apresentou índices significativamente superiores de
melhora na qualidade de vida relacionados à saúde nos estudos de fase 3.1,78



Os estudos UltIMMa-1 e UltIMMa-2 demonstraram que 7 a cada 10 pacientes
tratados com SKYRIZI® relataram pontuação de 0 ou 1 no DLQI - Índice de
Qualidade de Vida em Dermatologia versus 44% dos pacientes tratados com
ustequinumabe (P<0,0001).1 DLQI é uma medida de avaliação sobre a
qualidade de vida registrada pelo próprio paciente, que varia de 0 a
30, sendo que as pontuações mais baixas indicam menor impacto da
doença na qualidade de vida.10

Mais informações sobre este programa podem ser
www.clinicaltrials.gov
(NCT02672852,
NCT02694523,
NCT02684357).

encontradas em
NCT02684370,

“Sabemos que a psoríase pode impactar enormemente a vida dos pacientes. Muito
além dos sintomas físicos, a natureza altamente visível da doença pode ser
psicologicamente devastadora e afetar de forma negativa o trabalho, os
relacionamentos e todo o bem estar dos pacientes”, afirmou Gladys Lima, presidente
da Psoríase Brasil, associação nacional que representa os pacientes de psoríase.
“Novas opções de tratamento representam novas oportunidades que podem
contribuir para minimizar o dano da psoríase”.
Os efeitos adversos mais comumente observados foram infecções no trato
respiratório superior, que ocorreram em 13% dos pacientes.1,7-8 As reações
adversas comuns (frequência definida como maior ou igual a 1/100 eventos a menos
de 1/10) incluíram dermatofitose, dor de cabeça, prurido, fadiga e reações no local
da injeção.
Sobre SKYRIZI® (risanquizumabe)
SKYRIZI® está indicado para o tratamento da psoríase em placas moderada a grave
para pacientes adultos candidatos a fototerapia ou tratamento sistêmico. SKYRIZI®
faz parte de uma colaboração entre a Boehringer Ingelheim e a AbbVie, com a
AbbVie conduzindo globalmente o desenvolvimento e a comercialização de
SKYRIZI®.
Sobre a AbbVie
A AbbVie é uma companhia biofarmacêutica global baseada em pesquisa e
desenvolvimento, que tem o compromisso de desenvolver terapias avançadas
inovadoras para algumas das mais complexas e críticas condições de saúde do
mundo. A missão da companhia é usar seu conhecimento, equipe dedicada e foco
em inovação para aprimorar, de forma notável, tratamentos em quatro áreas
terapêuticas principais: imunologia, oncologia, virologia e neurociência. Em mais de
75 países, os colaboradores da AbbVie trabalham diariamente para desenvolver
soluções em saúde para pessoas ao redor do mundo. Para mais informação sobre a
AbbVie, acesse www.abbvie.com. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, LinkedIn ou
Instagram.
No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de
negócios locais incluem imunologia, neonatologia, virologia e oncologia e, entre suas
diferentes áreas de atuação, conduz mais de 50 estudos e projetos clínicos,
envolvendo mais de 200 equipes e centros de pesquisa brasileiros. Para mais
informações, acesse www.abbvie.com.br
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