PRESS RELEASE
Upadacitinibe, Inibidor Oral da JAK da AbbVie, é aprovado pelo
FDA (EUA) para o Tratamento de Artrite Reumatoide Moderada a
Grave
- Upadacitinibe atingiu todas as metas primárias e secundárias em diferentes pacientes
com artrite reumatoide (AR) ativa moderada a grave. [1-6]
- Taxas de remissão duradouras com upadacitinibe foram observadas até a semana
26[1]
- Upadacitinibe inibiu de forma significativa a progressão radiográfica da AR, mesmo
sem combinação com metotrexato
- A aprovação foi fundamentada por dados de eficácia e segurança de um dos mais
amplos programas de estudos de fase 3 em artrite reumatoide, com aproximadamente
4.400 pacientes avaliados em cinco estudos. [1,7-8]
- Descoberto e desenvolvido pela AbbVie, upadacitinibe marca a segunda aprovação
pela FDA de uma terapia alvo imunomoduladora da AbbVie este ano
- No Brasil, upadacitinibe aguarda aprovação da agência regulatória, ANVISA, não
estando aprovado até esta data.
São Paulo, 24 de setembro 2019 – A AbbVie (NYSE: ABBV), companhia
biofarmacêutica global baseada em pesquisa, anunciou a aprovação pelo FDA de
upadacitinibe, um inibidor oral da Janus Kinase 1 (JAK1), de dose única diária (15 mg),
para o tratamento de adultos com artrite reumatoide (AR) ativa moderada a grave, que
apresentam resposta inadequada, ou intolerância, a metotrexato (MTX).
A aprovação de upadacitinibe pela FDA foi fundamentada nos dados do programa de
estudos clínicos SELECT, um dos maiores programas de Fase 3 em AR, com
aproximadamente 4.400 pacientes avaliados em todos os braços de tratamento em
cinco estudos1-5. Os estudos incluem avaliação de eficácia, segurança e tolerabilidade
em múltiplos perfis de pacientes de AR, incluindo aqueles que falharam ou se
mostraram intolerantes a medicamentos biológicos modificadores do curso da doença e
sem terapia prévia, ou com resposta inadequada a metotrexato. Upadacitinibe não é
indicado para pacientes sem tratamento prévio com metotrexato.
"Apesar das múltiplas opções de tratamento com diferentes mecanismos de ação,
muitos pacientes ainda não chegaram à remissão clínica ou baixa atividade da doença
– as metas principais de tratamento da artrite reumatoide”, afirmou o médico Roy M.
Fleischmann, pesquisador principal do estudo SELECT-COMPARE e professor no
Centro Médico da Universidade do Texas, em Dallas. “Com esta aprovação do FDA,
upadacitinibe pode ajudar mais pessoas que vivem com AR a atingirem a remissão."
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Nos estudos SELECT de Fase 3, upadacitinibe cumpriu todas as metas classificadas
como principais e secundárias. As metas principais incluem:
 No estudo SELECT-EARLY, 52 por cento dos pacientes sem tratamento prévio
com MTX tratados com upadacitinibe 15 mg alcançaram ACR50 versus 28 por
cento dos pacientes tratados com MTX (na semana 12)
• No estudo SELECT-MONOTHERAPY, 68 por cento dos pacientes MTX-IR (não
respondedores a metotrexato) tratados com upadacitinibe 15 mg alcançaram
ACR20 vs 41 por cento dos pacientes tratados com MTX na semana14
• No estudo SELECT-COMPARE, 71 por cento dos pacientes MTX-IR tratados com
upadacitinibe 15 mg mais MTX alcançaram ACR20 vs 36 por cento dos
pacientes tratados com placebo mais MTX na semana 12
• No estudo SELECT-NEXT, 64 por cento dos pacientes csDMARD IR tratados com
upadacitinibe 15 mg em associação com csDMARDs (droga antirreumática
modificadora do curso da doença convencional sintética ) apresentaram ACR20
vs 36 por cento dos pacientes que receberam placebo mais csDMARDs na
semana 12
• No estudo SELECT-BEYOND, 65 por cento dos pacientes que receberam
medicamentos biológicos modificadores da doença tratados com upadacitinibe
15 mg mais csDMARDs apresentaram ACR20 vs 28 por cento tratados com
placebo mais csDMARDs na semana 12
"A descoberta e o desenvolvimento de upadacitinibe indica o compromisso de longo
prazo da AbbVie em avançar a ciência para pessoas que vivem com condições
imunomediadas”, afirmou o médico Michael Severino, vice-chairman e presidente da
AbbVie. "A aprovação do FDA representa um importante marco em nossa busca por
medicamentos inovadores que avancem no cuidado com as pessoas que vivem com
AR”.
Remissão Clínica
Pacientes tratados com upadacitinibe alcançaram remissão clínica, estado
caracterizado por quase ausência de atividade e sintomas da doença, mesmo sem
metotrexato.1-2,5 Aproximadamente 30 por cento dos pacientes tratados com
upadacitinibe alcançaram remissão clínica (pela avaliação DAS28-PCR<2.6) na semana
12, no estudo SELECT-COMPARE e semana 14 no SELECT-MONOTHERAPY, em
comparação com seis por cento com placebo mais metotrexato e oito por cento com
metotrexato respectivamente. No SELECT-EARLY, 36 por cento dos pacientes tratados
com upadacitinibe alcançaram remissão clínica na semana 12 comparado a 14 por
cento com metotrexato.
Taxas de remissão duradouras foram observadas até a semana 26. 48 por cento dos
pacientes tratados apenas com upadacitinibe no SELECT-EARLY e 41 por cento dos
paciente tratados com upadacitinibe mais metotrexato no SELECT-COMPARE
alcançaram remissão clínica nas semanas 24 e 26, comparado a nove por cento com
placebo mais metrotrexato e 18 por cento com metotrexato, respectivamente. Análises
nas semanas 24 e 26 não foram controladas por múltiplas comparações. 2,9

BR-UPAD-190035

Inibição Radiográfica
Upadacitinibe inibiu de forma significativa a progressão radiográfica medida pela
variação do escore total de Sharp modificado (mTSS) a partir da visita de base, em
comparação com metotrexato no estudo SELECT-EARLY (0.14 vs 0.67) e upadacitinibe
mais metotrexato comparado a placebo mais metotrexato no estudo SELECTCOMPARE (0.15 vs 0.78) nas 24 e 26, respectivamente.
Segurança
Os efeitos adversos mais comuns associados a upadacitinibe incluem infecções no trato
respiratório superior (resfriado comum, sinusite), náusea, tosse e febre.
Sobre a Artrite Reumatoide
Afetando 1,3 milhões de norte-americanos, a artrite reumatoide é uma doença
autoimune sistêmica complexa, que ocorre quando o sistema imunológico
erroneamente ataca as articulações, criando inflamação, espessamento e edema do
tecido dentro das articulações, danificando os ossos e os tecidos conjuntivos 10-11 Dor,
cansaço e rigidez matinal são alguns dos sinais e sintomas da AR que podem ter um
impacto na vida diária.12 Se não adequadamente tratada, a AR pode levar a dano
permanente dos ossos e das cartilagens.
Sobre upadacitinibe
Upadacitinibe, uma pequena molécula, inibidor de JAK1 de administração oral, está
sendo estudado para artrite reumatoide ativa moderada a grave e outras doenças
imunomedidas. Upadacitinibe está em análise pela Agência Europeia de Medicamentos
(EMA), como também pelas autoridade regulatórias do Canadá, Japão e Brasil, para o
tratamento de pacientes adultos com AR ativa moderada a grave.
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 40 estudos e projetos clínicos, envolvendo mais de
200 equipes e centros de pesquisa brasileiros. Para mais informações, acesse
http://www.abbvie.com.br
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