
Acesse o arquivo digital.
Use a câmera do
smartphone ou tablet.

Pôster apresentado no The Virtual & Live 
Revolutionizing Atopic Dermatitis Conference 
2020 (RAD). Available online on April 5, 2020 
and at the live meeting in Chicago, IL, USA; 
December 57, 2020.

EFICÁCIA E SEGURANÇA DE 
DUPILUMABE COMBINADO 
COM CORTICOSTEROIDES 
TÓPICOS EM CRIANÇAS DE 
6 A 11 ANOS DE IDADE COM 
DERMATITE ATÓPICA GRAVE 

ESTUDO DE FASE 3 
RANDOMIZADO, DUPLO-CEGO, 
CONTROLADO POR PLACEBO 
LIBERTY AD PEDS (AD-1652)



2

CASO CLÍNICO:  
DERMATITE ATÓPICA  

EM ADOLESCENTE

Objetivo

Relatar os resultados do ensaio clínico de 
fase 3 sobre o uso de dupilumabe com 
corticosteroides tópicos em crianças de 
6 a 11 anos com dermatite atópica grave 
controlada inadequadamente com tera-
pias tópicas.1

Introdução

• A dermatite atópica (D.A.) é uma das 
doenças de pele mais frequentes em 
crianças e relacionada a alto ônus para 
pacientes e cuidadores em todo o 
mundo. Até a idade de 1 ano, problemas 
de pele já assumem importância como 
causas de incapacidades, com impacto 
ainda maior na adolescência.2

• O início da D.A. é mais comum entre os 3 e 
6 meses de idade, com aproximadamente 

60% dos pacientes apresentando ecze-
ma no primeiro ano de vida e 90% até 
5 anos de idade. Embora a maioria dos 
indivíduos afetados tenha resolução da 
doença na idade adulta, 10% a 30% não 
apresentam remissão, e uma porcenta-
gem menor desenvolve os sintomas pela 
primeira vez na idade adulta.3

• A avaliação do paciente quanto ao 
prurido é crítica, dada sua contribui-
ção central para a morbidade da D.A. A 
intensidade da coceira se correlaciona 
significativa e inversamente com a qua-
lidade de vida.3

• Há vários corticosteroides tópicos dis-
poníveis e a maioria das crises agudas 
de D.A. apresenta melhora com esses 
medicamentos, no entanto essa estra-
tégia não é eficaz no controle a longo-
-prazo da doença.4

Eficácia e segurança de 
dupilumabe combinado com 
corticosteroides tópicos em 
crianças de 6 a 11 anos de idade 
com dermatite atópica grave 

Estudo de fase 3 randomizado, 
duplo-cego, controlado por placebo
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• As diretrizes desencorajam os corti-
costeroides sistêmicos devido ao risco 
de rebote após o tratamento de curto 
prazo, a relação entre benefício e risco 
desfavorável e vários eventos adversos 
associados ao seu uso.5

• Consequentemente, os tratamentos sis-
têmicos são oferecidos apenas como 
último recurso para os casos mais recal-
citrantes,5 resultando em uma grande 
necessidade não atendida para crianças 
com doença inadequadamente contro-
lada com terapia tópica.

• O dupilumabe é um anticorpo mono-
clonal totalmente humano que reduz 
a inflamação do tipo 2 ao bloquear a 
subunidade alfa do receptor para a 
interleucina (IL) IL-4 e IL-13, inibindo 
assim a sinalização de ambas as citoci-
nas. As citocinas IL-4 e IL-13 são media-
dores importantes da inflamação Tipo 2, 
responsável pela patogênese subjacen-
te de doenças atópicas, incluindo DA.6

• Em estudo publicado recentemente, o 
dupilumabe melhorou significativamen-
te os sinais, os sintomas e a qualidade 
de vida relacionada à D.A. em adoles-
centes com quadro moderado a grave, 
com um perfil de segurança adequado.6

Métodos

No LIBERTY AD PEDS, estudo de fase 
3 randomizado, duplo-cego, controlado 
por placebo e com duração de 16 sema-
nas, 367 pacientes foram randomizados 
em 1:1:1 para placebo, dupilumabe a cada 

4 semanas (q4w), dupilumabe 100 mg a 
cada 2 semanas (q2w) (se peso inicial 
<30 kg) ou dupilumabe 200 mg q2w (se 
peso inicial ≥30 kg).1 

Todos os pacientes receberam CT de 
potência média uma vez ao dia, com início 
duas semanas antes da consulta inicial. 
O tratamento de resgate com CT de alta 
potência ou terapia sistêmica foi permitido 
para pacientes com IGA = 4 ou sintomas 
intoleráveis durante o período de trata-
mento. Os CT de altíssima potência foram 
proibidos, mesmo como resgate.1

Resultados

Pacientes

No total, 362 pacientes receberam pelo 
menos uma dose do tratamento do estudo 
e foram incluídos no conjunto de análise 
de segurança; 351 pacientes completaram 
o período de tratamento.1

Os pacientes apresentaram altas taxas de 
comorbidades atópicas, incluindo asma, 
rinite alérgica e alergias alimentares; 91,7% 
(332/362) apresentavam pelo menos 
uma comorbidade atópica. Um terço dos 
pacientes havia recebido tratamento sistê-
mico prévio para D.A.1

Eficácia

Ambos os esquemas de dupilumabe + CT 
(100/200 mg-q2w + CT e 300 mg-q4w + 
CT) em comparação com placebo + CT 
melhoraram significativamente todos os 
desfechos de eficácia pré-especificados.1 
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Na semana 16, mais pacientes tratados com 
dupilumabe q2w + CT e q4w + CT em com-
paração com placebo + CT alcançaram o des-
fecho primário de IGA 0/1 (q2w + CT, 29,5% 
[p=0,0004]; q4w + CT, 32,8% [p<0,0001]; 
placebo + CT, 11,4%) de forma significativa.1

A maior parte dos pacientes tratados com 
dupilumabe + CT alcançou EASI-75 na 

semana 16 em comparação com os trata-
dos com placebo + CT (q2w + CT, 67,2%; 
q4w + CT, 69,7%; placebo + CT, 26,8%; 
p<0,0001).1

Tanto o IGA 0/1 quanto o EASI-75 mos-
traram melhora contínua na semana 16, 
(Figura 1) sugerindo que o efeito máximo 
ainda não havia sido alcançado.1 

Figura 1. Proporção de pacientes que alcançaram desfechos coprimários de IGA 0/1 e EASI-75 e a 
mudança percentual do EASI ao longo do tempo na população geral e de acordo com 
o peso inicial (subgrupos <30 kg e ≥30 kg) 

Adaptada de: Paller AS, et al. J Am Acad Dermatol. 2020 Jun 20:S0190-9622(20)31152-X.1

EASI: Índice de Área e Gravidade do Eczema; EASI-75: melhora ≥75% em relação ao início nas pontuações EASI; 
IGA: Avaliação Global do Investigador; MQ: mínimos quadrados; q2w: a cada 2 semanas; q4w: a cada 4 semanas.
*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,0001.
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Ambos os esquemas de tratamento com 
dupilumabe + CT mostraram maior efi-
cácia do que placebo + CT em medi-
das adicionais de gravidade da doença, 
incluindo melhora ≥50%/90% a partir do 
início do estudos nas pontuações EASI 
(EASI-50/EASI-90), BSA e SCORing de 
Dermatite Atópica (SCORAD) (p<0,0001, 
todas as comparações).1 Na semana 16, 
mais pacientes tratados com dupilumabe 

+ CT em relação ao placebo + CT apre-
sentaram melhora de pelo menos 3 e 4 
pontos na média semanal da escala de 
avaliação numérica (NRS) do pico de pru-
rido (p<0,0001, todas as comparações), 
(Figura 2) com proporções consistente-
mente maiores nos grupos dupilumabe + 
CT alcançando redução de pelo menos 
4 pontos já na Semana 4 (q2w + TCS, 
p=0,0044; q4w + TCS, p<0,0001).1

Figura 2. Proporções de pacientes com melhora de pelo menos 3 e 4 pontos na média semanal da
escala de avaliação numérica (NRS) do pico de prurido ao longo do tempo, na população geral e de 
acordo com peso inicial (subgrupos <30 kg e ≥30 kg)
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Adaptada de: Paller AS, et al. J Am Acad Dermatol. 2020 Jun 20:S0190-9622(20)31152-X.1



6

O tratamento com dupilumabe + CT redu-
ziu significativamente os sintomas de D.A. 
relatados pelo paciente, determinando seu 
efeito na melhora da qualidade de vida e 
nos sintomas de ansiedade e depressão. 
Além disso, o dupilumabe + CT também 
melhorou significativamente a insônia.1 

Uma maior proporção dos pacientes tra-
tados com placebo + CT necessitou de 
medicação de resgate (19,2%) em relação 
a qualquer esquema de dupilumabe (q2w 
+ CT, 4,9%; q4w + CT, 2,5%).1

Segurança

A incidência geral de eventos adversos 
emergentes do tratamento (EAETs) foi 
menor nos grupos de dupilumabe + CT. 

As interrupções do tratamento devido aos 
eventos adversos foram incomuns (place-
bo + CT, n=2; 100/200 mg-q2w + CT, n=2). 
Nenhuma morte ou eventos relacionados 
ao tratamento de hipersensibilidade ou 
anafilaxia ocorreram durante o estudo.1

A maior incidência de conjuntivite (20,6%) 
ocorreu no grupo de tratamento com a 
menor exposição (100 mg-q2w + CT).1  

A maioria dos pacientes com conjuntivite 
se recuperou com tratamento oftalmológi-
co padrão durante o uso do medicamento 
em estudo. Apenas um paciente receben-
do 200 mg-q2w + CT interrompeu o trata-
mento devido à conjuntivite bacteriana de 
gravidade moderada.1
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Conclusões

• O tratamento com dupilumabe resulta em 
melhora significativa nos sinais e sintomas 
clínicos da D.A., conforme avaliação pelo 
EASI, pelo IGA e pelo SCORAD.1

• Ambos os esquemas de dupilumabe 
300 mg-q4w + CT e 100/200 mg-q2w 
+ CT proporcionaram benefício clínico 
substancial para sinais e sintomas de D.A.1

• Dupilumabe + CT foi bem tolerado e os 
dados foram consistentes com o perfil de 
segurança de dupilumabe observado em 
adultos e adolescentes.1
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CASO CLÍNICO:  
DERMATITE ATÓPICA  

EM ADOLESCENTE

INDICAÇÃO E POSOLOGIA EM 
PACIENTES PEDIÁTRICOS DE
6 A 11 ANOS COM DERMATITE 
ATÓPICA GRAVE 

Indicação

DUPIXENT® é indicado para o tratamento de crianças de 6 a 11 anos de 
idade com dermatite atópica grave cuja doença não é adequadamente 
controlada com tratamentos tópicos ou quando estes tratamentos não 
são aconselhados.
DUPIXENT® pode ser utilizado com ou sem tratamento tópico.1

Crianças

Dose Inicial

2 injeções 
subcutâneas

1 injeção 
subcutânea

Dose de 
Manutenção

A cada 
4semanas

≥15 kg 2x300 mg 300mg

Crianças

Dose Inicial Dose de 
Manutenção

≥30 kg

2 injeções 
subcutâneas

1 injeção 
subcutânea

A cada 
2 semanas

2x mg mg

Crianças com ≥30 kg e <60 kg 

Crianças com ≥15 kg até <30 kg

200200

Referência bibliográfica: 1. Bula do produto. DUPIXENT. ANVISA.
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CASO CLÍNICO:  
DERMATITE ATÓPICA  

EM ADOLESCENTE

INDICAÇÃO E POSOLOGIA 
EM PACIENTES A PARTIR 
DOS 12 ANOS DE IDADE 
COM DERMATITE ATÓPICA 
MODERADA A GRAVE 

Indicação

DUPIXENT® é indicado para o tratamento de pacientes a partir de 12 
anos com dermatite atópica moderada a grave cuja doença não é 
adequadamente controlada com tratamentos tópicos ou quando estes 
tratamentos não são aconselhados.
DUPIXENT® pode ser utilizado com ou sem tratamento tópico.1

Referência bibliográfica: 1. Bula do produto. DUPIXENT. ANVISA.

Adolescentes com ≥60 kg e adultos

Adolescentes

Dose Inicial

2 injeções 
subcutâneas

1 injeção 
subcutânea

Dose de 
Manutenção

A cada 
2 semanas

≥60kg 2x300mg 300mg

Adolescentes com <60 kg 

Adolescentes

Dose Inicial Dose de 
Manutenção

<60kg

2 injeções 
subcutâneas

1 injeção 
subcutânea

A cada 
2 semanas

2x200mg 200mg

Adultos



Referências: 1. Bula do Produto. DUPIXENT. ANVISA. 2. Gandhi NA et al. Nature Rev Drug Disc 2016; 15:35–50.  
3. Paller AS8 et al. Presentation at the virtual Revolutionizing Atopic Dermatitis Conference; 2020; April 5; Chicago, IL, USA.

Demonstrou perfil de
segurança estabelecido em
crianças a partir dos 6 anos
de idade1

— Sem monitoramento 
necessário para toxicidades1

• As reações adversas mais comuns
foram reações no local da injeção,
conjuntivite, blefarite e herpes oral.1

Melhora rápida e sustentada 
na extensão e gravidade da 
lesão, intensidade do prurido 
e nas medidas de qualidade 
de vida1,3

RESULTADOS COMPARTILHADOS
ALÍVIO COMPARTILHADO

AGORA APROVADO EM CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS COM 
DERMATITE ATÓPICA GRAVE EM QUE A DOENÇA NÃO É 

ADEQUADAMENTE CONTROLADA COM TRATAMENTOS TÓPICOS1

Primeira e única terapia
que tem como alvo
específico a IL-4 e IL-13,
que são os principais
causadores da inflamação
Tipo 2 subjacente
persistente1,2
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DUPIXENT® é indicado para o tratamento das seguintes doenças inflamatórias do tipo 2: Dermatite atópica: 
DUPIXENT® (dupilumabe) é indicado para o tratamento de pacientes de 6 a 11 anos com dermatite atópica grave 
e pacientes a partir de 12 anos com dermatite atópica moderada a grave cuja doença não é adequadamente 
controlada com tratamentos tópicos ou quando estes tratamentos não são aconselhados. DUPIXENT® pode 
ser utilizado com ou sem tratamento tópico. Asma: DUPIXENT® é indicado para pacientes com idade a 
partir de 12 anos como tratamento de manutenção complementar para asma grave com inflamação tipo 
2 caracterizada por eosinófilos elevados no sangue e/ou FeNO aumentada, que estão inadequadamente 
controlados, apesar de doses elevadas de corticosteroide inalatório, associado a outro medicamento para 
tratamento de manutenção. DUPIXENT® é indicado como terapia de manutenção para pacientes com 
asma grave e que são dependentes de corticosteroide oral, independentemente dos níveis basais dos 
biomarcadores de inflamação do tipo 2. Rinossinusite Crônica com Pólipo Nasal (RSCcPN) DUPIXENT® é 
indicado como tratamento complementar para rinossinusite crônica grave com pólipo nasal (RSCcPN) em 
adultos que falharam à tratamentos prévios, ou que são intolerantes ou com contraindicação à corticosteroides 
sistêmicos e / ou cirurgia. CONTRAINDICAÇÕES: DUPILUMABE É CONTRAINDICADO 
EM PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA AO DUPILUMABE OU A 
QUALQUER EXCIPIENTE. Advertências e Precauções: Hipersensibilidade: Caso ocorra uma reação
de hipersensibilidade sistêmica, a administração de dupilumabe deve ser descontinuada imediatamente, 
e terapia apropriada iniciada. Um caso de reação semelhante à doença do soro e um caso de reação de 
doença do soro, ambas consideradas graves foram reportadas no programa de desenvolvimento clínico 
da dermatite atópica após administração de dupilumabe. Infecções helmínticas: Pacientes com infecções 
helmínticas conhecidas foram excluídos da participação dos estudos clínicos de dupilumabe. Os pacientes 
com infeções helmínticas preexistentes devem ser tratados antes de iniciarem o uso do DUPIXENT®. Se os 
pacientes contraírem a infecção durante o tratamento com DUPIXENT® e não responderem ao tratamento 
anti-helmintíco, o tratamento com DUPIXENT® deve ser descontinuado até resolução da infecção. Dermatite 
atópica ou RSCcPN em pacientes com asma como comorbidade: Os pacientes tratados com DUPIXENT® 
para dermatite atópica moderada a grave ou RSCcPN grave que também têm asma como comorbidade não 
devem ajustar ou parar os tratamentos para a asma sem consultar os respectivos médicos. Os pacientes com 
asma como comorbidade devem ser cuidadosamente monitorados após a descontinuação de DUPIXENT®. 
Conjuntivite e ceratite: Ocorreram com maior frequência em pacientes que receberam tratamento com 
dupilumabe nos estudos de dermatite atópica, o mesmo não foi observado nos estudos de asma. Nos 
estudos de RSCcPN a frequência foi baixa, embora maior no grupo com DUPIXENT® em relação ao grupo 
placebo. Aconselhe os pacientes a informarem um novo aparecimento ou a piora dos sintomas oculares.
CATEGORIA DE GRAVIDEZ: B. ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO 
POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA. Atenção diabéticos: contém
açúcar. Reações Adversas: Em ≥1% dos pacientes com dermatite atópica tratados com dupilumabe em 
monoterapia: Reação no local da injeção 10% , Conjuntivite 10% , Blefarite <1% , Herpes oral 4% ,Ceratite <1% 
, Coceira ocular 1% , Outras infecções virais por Herpes simples 2% , Olho seco <1% ; Em ≥1% dos pacientes 
com dermatite atópica tratados com dupilumabe + corticosteroides tópicos Reação no local da injeção 
10% , Conjuntivite 9% , Blefarite 5% , Herpes oral 3% ,Ceratite 4% , Coceira ocular 2%, Outras infecções virais 
por Herpes simples 1%, Olho seco 2%. Interações medicamentosas: vacinas com vírus vivo não devem ser 
administradas concomitantemente com DUPIXENT®. Posologia: Dermatite atópica: dupilumabe deve ser 
administrado através de injeção subcutânea. A dose recomendada de dupilumabe em pacientes adultos 
(maiores de 18 anos, independente do peso) é uma dose inicial de 600 mg (duas injeções de 300 mg), 
seguido de 300 mg administrados uma vez a cada duas semanas. Em pacientes pediátricos e adolescentes 
de 6 a 17 anos, a dose recomendada varia de acordo com a faixa de peso: de 15Kg até menos de 30 Kg, 
uma dose inicial de 600 mg (2 injeções de 300 mg), seguido de 300 mg administrados uma vez a cada 
quatro semanas; de 30kg até menos de 60Kg, uma dose inicial de 400 mg (2 injeções de 200 mg), seguido 
de 200 mg uma vez a cada 2 semanas; a partir de 60 Kg, uma dose inicial de 600 mg (2 injeções de 300 
mg), seguido de 300 mg uma vez a cada duas semanas. Asma: Em pacientes com asma grave e que estão 
fazendo uso de corticosteroide oral ou pacientes com asma grave e dermatite atópica moderada a grave 
como comorbidade, ou adultos com rinossinusite crônica grave com pólipo nasal como comorbidade, uma 
dose inicial de 600 mg (duas injeções de 300 mg), seguida de 300 mg administrada a cada duas semanas. 
Para todos os outros pacientes, uma dose inicial de 400 mg (duas injeções de 200 mg), seguida de 200 
mg administradas a cada duas semanas sob a forma de injeção subcutânea. Rinossinusite Crônica com 
Pólipo Nasal (RSCcPN): A dose recomendada de DUPIXENT® para pacientes adultos é uma dose inicial de 
300 mg seguida de 300 mg administrado a cada duas semanas. USO ADULTO E PEDIÁTRICO (A PARTIR 
DE 6 ANOS). VIDE INDICAÇÕES. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS nº 1.8326.0335. IB280520A. Leia 
atentamente a bula.


