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INTRODUÇÃO
A artrite psoriática (PsA) é uma doença inflamatória
crônica associada à psoríase que afeta múltiplas
articulações. O seu tratamento é ofertado pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) por meio do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica.

METODOLOGIA

Coorte prospecti va para a v a l i a r a e f e t i v i d a d e ,
funcionalidade, qualidade de vida e segurança, de
janeiro de 2012 a julho de 2019, em um centro único na
cidade de Belo Horizonte. Foram incluídos pacientes
com PsA virgens e experientes em terapia biológica,
que iniciaram tratamento com adalimumabe,
etanercepte ou infliximabe (inibidores do fator de
necrose tumoral; anti-TNF), os quais foram
acompanhados por um ano. Boa resposta clínica (GCR)
foi definida como remissão ou baixa atividade da
doença pelo CDAI, indicada como CDAI ≤ 10, e uma
redução no BASDAI ≥ 2 pontos ou 50%. Diferença
clínica minimamente importante (MCID) foi definida
como uma melhora na qualidade de vida ≥ 0,05 pelo
EQ-5D e uma redução ≥ 0,35 na funcionalidade pelo Figura 1: Proporção de resposta clínica por desfecho e grupo de pacientes.
HAQ. GCR e MCID foram definidos como a proporção BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; CDAI: Clinical Disease
Activity Index; EQ-5D: European Quality of Life 5 Dimensions; HAQ: Health Assessment
da resposta clínica. As diferenças nas medidas clínicas
Questionnaire.
contínuas entre a linha de base e 6 meses e a linha de BASDAI* = BASDAI < 4; BASDAI** = redução de 2 pontos ou 50% no BASDAI;
base e 12 meses foram avaliadas pelo teste-T pareado. bDMARD naïve = virgens de tratamento com MMCBb;
O teste T para amostras independntes foi utilizado para bDMARD experienced = experientes em MMCDb
comparar variáveis contínuas entre pacientes virgens e
DISCUSSÃO
experientes. O teste de χ 2 de Pearson foi usado para Uma tendência para a maior descontinuação do
comparar a proporção de pacientes que obtiveram acompanhamento e menor efetividade foi observada em
resposta clínica (GCR e MCID) para pacientes virgens pacientes experientes do que em pacientes virgens de
e experientes. Regressão linear foi utilizada para terapia biológica. Estudos relataram que pacientes
identificar os fatores preditivos para a resposta clínica experientes apresentam menor probabilidade de atingir
aos 12 meses.
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Os principais preditores de pior resposta clínica
(efetividade pelo BASDAI e CDAI, funcionalidade e que fizeram uso prévio de anti-TNF.
qualidade de vida) em pacientes virgens foram sexo
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