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Como podemos refinar a escolha da terapia
de primeira linha em CCRm? Biomarcadores

moleculares e características clínicas
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Quais biomarcadores e características
clínicas estão disponíveis para 

refinar a seleção do tratamento
de primeira linha no CCRm?



BRAF, homólogo B do oncogene viral de sarcoma de murino v-raf; CCRm, câncer colorretal metastático; CMS, subtipo molecular de consenso; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; 
ESMO, Sociedade Europeia de Oncologia Médica; HER2, receptor tipo 2 do fator de crescimento epidérmico humano; KRAS, homólogo do oncogene viral de sarcoma de rato Kristen V-Ki-ras2; MSI, instabilidade de 
microssatélites; NCCN, Rede Nacional Abrangente de Câncer; NRAS, neuroblastoma RAS homólogo do oncogene; NTRK, receptor tirosina quinase neurotrófico; RAS, oncogene de sarcoma de rato; wt, tipo selvagem.
1. Van Cutsem E, et al. Ann Oncol. 2016;27:1386–422; 2. Yoshino T, et al. Ann Oncol. 2018; 29:44–70; 3. NCCN Clinical Practice Guidelines – Colon Cancer v.2.2021. Atualizado em 21 de janeiro de 2021. 
Disponível em: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf (acessado em 29 de março de 2021).

Mutação RAS 
(KRAS e NRAS)1–3

Mutação
BRAF-V600E1–3 Status MSI1–3 Lateralidade do tumor2,3

• Biomarcador 
preditivo negativo 
para resposta ao 
tratamento anti-EGFR

• Biomarcador de 
prognóstico negativo

• Testado ao mesmo
tempo que o status 
mutacional RAS para 
avaliação prognóstica

• Biomarcador de 
prognóstico negativo

• Biomarcador preditivo
positivo para resposta
ao tratamento com 
inibidor do ponto de 
controle imunológico

• A localização do 
tumor primário pode
ser prognóstica e 
preditiva de resposta
ao tratamento
anti-EGFR

ESMO

ESMOASIA

NCCN

NCCN 
apenas Fusões HER2 e NTRK

em RAS wt e BRAF2

A classificação CMS (subtipos CMS 1, 2, 3 e 4) ainda não é recomendada
pelas diretrizes ESMO, ESMOASIA ou NCCN para uso na prática clínica2

Valor preditivo e prognóstico de biomarcadores
em CCRm e características clínicas



Qual é o papel do status mutacional
RAS ao determinar o tratamento

de primeira linha para CCRm?



O papel das mutações RAS no CCRmrecém-diagnosticado
RAS-mutante em CCRm é um biomarcador preditivo negativo para a resposta ao tratamento anti-EGFR1

RAS2
85% KRAS2

15% NRAS2

As mutações RAS ocorrem em
~44% dos pacientes com CCRm1

Ativação
constitutiva da via 
MAPK mediada
por EGFR

O teste de status RAS deve ser 
realizado em CCRm recém-
diagnosticado e é obrigatório
antes do tratamento anti-
EGFR(cetuximabe e
panitumumabe)4–6

CCRm, câncer colorretal metastático; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; ERK, quinase regulada por sinal extracelular; KRAS, homólogo do oncogene viral de sarcoma de rato
Kristen V-Ki-ras2; MAPK, proteína quinase ativada por mitogênio; MEK, proteína quinase ativada por mitogênio; NCCN, Rede Nacional Abrangente de Câncer; 
NRAS, neuroblastoma RAS homólogo do oncogene; RAF, fibrossarcoma rapidamente acelerado; RAS, oncogene de sarcoma de rato; wt, tipo selvagem.
1. Kafatos G, et al. Biomark Med. 2017;11:751–60; 2. Li Z-N, et al. Gastroenterol Rep. 2020; 8:192–205; 3. Bylsma L, et al. Cancer Medicine. 2020;9:1044–57;
4. Van Cutsem E, et al. Ann Oncol. 2016;27:1386–422; 5. Yoshino T, et al. Ann Oncol. 2018;29:44–70; 6. NCCN Clinical practice guidelines – Colon Cancer v.2.2021. Atualizado em 21 de janeiro de 
2021. Disponível em: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf (acessado em 29 de março de 2021).

~41%
Lado direito Lado esquerdo

~32%

Prevalência de mutações RAS por 
localização do tumor3

O status da mutação RAS
determina o tratamento de 

primeira linha4–6

Tratamento preferencial
para CCRm com RAS-mutante:4–6

Dupleto/tripleto citotóxico + 
bevacizumabe, em pacientes
adequados

CCRm com RAS mutante confere
resposta insuficiente ao tratamento

anti-EGFR1

RAS

RAF

MEK
ERK/MAPK

EGFR

Proliferação de células
cancerígenas, diferenciação

e sobrevida



A presença da mutação BRAF-V600E
é um conhecido fator prognóstico

adverso em CCRm: quais são as 
características moleculares e clínicas

deste subgrupo de pacientes?



CCRm com BRAF-V600E mutado: Implicações clínicas

Tratamento padrão de primeira linha:2,4

QT dupla/tripla + bevacizumabe;
~60% recebem QT de segunda linha

RECURSOS CLÍNICOS

Localização do tumor 
primário do lado

direito2

Mulheres 
mais velhas 
>60 anos2

*
MSI 
elevada2

45% CMS1 
(hipermutado, MSI, 

subtipo imune)2

*

Padrão 
metatástico 

único2

BRAF, homólogo B do oncogene viral do sarcoma murino v-Raf; CCRm, câncer colorretal metastático; CMS, subtipo molecular de consenso; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; 
MAPK, proteína quinase ativada por mitogênio; MEK, proteína quinase ativada por mitogênio; MSI, instabilidade de microssatélites; QT, quimioterapia; wt, tipo selvagem. 
1. Bylsma L, et al. Cancer Medicine. 2020;9:1044–57; 2. Fanelli G, et al. Cancer Cell Int. 2020;20:30; 3. Li Z-N, et al. Gastroenterol Rep. 2020;8:192–205; 
4. Ducreux M, et al. Ther Adv Med Oncol. 2019;11:1–15.

Características clínicas

Prevalência de BRAF:1

Alguns estudos relatam que as mutações BRAF 
ocorrem exclusivamente em CCRm com KRAS wt3

Além da primeira linha:4 Avaliação de 
abordagens combinadas direcionadas com 
inibidores EGFR e BRAF/MEK/ERK ± QT padrão

A mutação BRAF-V600E é indicativa
de uma resposta insuficiente às
terapias anti-EGFR2

Lado 
direito

Lado 
esquerdo

90% das mutações BRAF são BRAF-V600E2

16,3% 4,3%

Características moleculares

*
*

*



Como o conhecimento do status de 
MSI ajuda a orientar a escolha do 

tratamento para pacientes com 
CCRm no cenário de primeira linha?



Justificativa para identificar tumores MSI-H em CCRm

A aprovação da FDA e da 
EMA de pembrolizumabe
de primeira linha para CRC 
irressecável ou MSI-H ou
dMMR oferece uma nova 
abordagem de tratamento
recomendada por 
diretrizes para esses
pacientes5–7

1. Gatalica Z, et al. Fam Cancer. 2016;15:405–12; 2. Van Cutsem E, et al. Ann Oncol. 2016;27:1386–422; 3. Kim S, Kim T. ESMO Open. 2020;5:e000634; 4. Yoshino T, et al. Ann Oncol. 2018;29:44–70; 
5. NCCN Clinical practice guidelines – Colon Cancer v.2.2021. Atualizado em 21 de janeiro de 2021. Disponível em: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf 
(acessado em 29 de março de 2021); 6. FDA News Release. Junho de 2020. Disponível em: www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-line-immunotherapy-patients-msi-hdmmr-
metastatic-colorectal-cancer#:~:text=Today%2C (acessado em 29 de março de 2021); 7. EMA 28 de janeiro de 2021. Disponível em: www.ema.europa.eu/en/documents/smop/chmp-post-authorisation-
summary-positive-opinion-keytruda-ii-90_en.pdf  (acessado em 29 de março de 2021). 

Características dos tumores MSI-H em CCRm

O MSI-H prevê benefício do uso de 
inibidores do ponto de controle 
imune em CCRm3

BRAF, homólogo B do oncogene viral do sarcoma murino v-Raf; CCRm, CRC metastático; CRC, câncer colorretal; dMMR, reparo de incompatibilidade deficiente; EGFR, receptor do fator de crescimento
epidérmico; EMA, Agência Europeia de Medicamentos; ESMO, Sociedade Europeia de Oncologia Médica; FDA, Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA; MMR, reparo de incompatibilidade; 
MSI, instabilidade de microssatélites; MSI-H, instabilidade de microssatélites alta; NCCN, Rede Nacional Abrangente de Câncer; PD-L1, ligando de morte programada 1; TMB, carga mutacional do tumor.

MSI refere-se ao estado hipermutável de células causado por MMR do DNA prejudicado1

Teste para proteínas MMR ou MSI 
recomendado pela ESMO e diretrizes
da ESMOASIA no cenário de doença
metastática2,4 e pelas diretrizes da 
NCCN em todos os CRC recém-
diagnosticados5

Baixa prevalência (4–8%)2

Sistema dMMR2

TMB alto3

Expressão de PD-L1 alta3

Resistência àterapia anti-EGFR3

Sobreposição com tumores primários do 
lado direito3

Mutação BRAF-V600E 30% de extração2



Qual é a importância da 
localização do tumor primário 

para o tratamento de primeira 
linha com CCRm?



Localização do tumor primário em CCRm
recém-diagnosticado

Lado direito2

• Prognóstico pior
• Falta de benefício com a terapia

anti-EGFR de primeira linha
• Histologia mucinosa
• CMS1
• Via serrilhada
• Expressão do gene JAK-STAT
• MSI-H/dMMR
• Mutações RAS ou BRAF 
• CIMP alto

Lado esquerdo2

• Melhor prognóstico
• Benefício com terapia

anti-EGFR em CCRm RAS wt
• CMS2 
• Ativação das vias Wnt e MYC
• Ativação de beta-catenina
• Regulação positiva de EGFR e 

HER2

Os tumores localizados no lado esquerdo estão associados a um risco significativamente reduzido de 
mortalidade em relação aos tumores do lado direito (HR, 0,82; CI de 95%, 0,79-0,84; p<0,001)1

BRAF, homólogo B do oncogene viral do sarcoma murino v-Raf; CCRm, câncer colorretal metastático; CIMP, fenótipo de metilador de ilha CpG; CI, intervalo de confiança; 
CMS, subtipo molecular de consenso; dMMR, reparo de incompatibilidade deficiente; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; ESMO, Sociedade Europeia de Oncologia Médica; 
HER2, receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano; HR, razão de risco; JAK-STAT; transdutor de sinal de cinase janus e ativador de transcrição; MSI-H, alta instabilidade de microssatélites; 
NCCN, Rede Nacional Abrangente de Câncer; RAS, oncogene do sarcoma de rato; wt, tipo selvagem.
1. Petrelli F, et al. JAMA Oncol. 2017;3:211–9; 2. Bahl A, et al. Front Oncol. 2020;10:964; 3. Van Cutsem E, et al. Ann Oncol. 2016;27:1386–422; 4. Yoshino T, et al. Ann Oncol. 2018;29:44–70. 5. NCCN 
Clinical Practice Guidelines – Colon Cancer v.2.2021. Atualizado em 21 de janeiro de 2021. Disponível em: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf (acessado em 29 de março de 2021). 

• As recomendações da diretriz ESMO 2016 não consideram a localização do tumor primário3

• A diretrizes ESMOASIA e a NCCN recomendam a terapia anti-EGFR de primeira linha em CCRm RAS wt4,5 localizado no lado esquerdo
• O uso potencial da lateralidade do tumor como um marcador preditivo na segunda linha e nas linhas subsequentes do CCRm requer uma investigação mais aprofundada2



Como lidar com a resistência à terapia anti-
EGFR: um enfoque nas terapias de reexposição

Dra. Diana Hanna
Hoag Cancer Center e
Keck School of Medicine of 
University of Southern California 
Califórnia, EUA



Por que a reexposição com 
tratamentos anti-EGFR é uma 

estratégia importante no CCRm?



Intervalo sem 
terapia anti-EGFR

Readministração de 
terapia anti-EGFR

Resposta inicial
Toxicidade/resistên

cia adquirida 

Reexposição como uma estratégia de tratamento
em CCRm RAS wt

CCRm, câncer colorretal metastático; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; RAS, oncogene de sarcoma de rato; wt, tipo selvagem.
1. Karani A, et al. Ecancermedicalscience. 2020;14:1069; 2. Goldberg RM, et al. ESMO Open. 2018;3:e000353; 3. Parseghian CM, et al. Clin Cancer Res. 2019;25:6899–908;
4. Martinelli E, et al. Ann Oncol. 2020;31:30–40; 5. Chong L, et al. Target Oncol. 2020;15:751–7.

• Descontinuação 
• Doença progressiva
• Falta de linhas de 

tratamento alternativas

Tratamento de primeira linha para CCRm 
RAS wt1–3

• Pode mitigar a toxicidade e 
reduzir os clones resistentes

• Nenhum consenso sobre a 
duração específica do 
intervalo

• Em pacientes com CCRm 
RAS wt que responderam 
anteriormente à terapia 
anti-EGFR

• Agentes anti-EGFR (por 
exemplo, cetuximabe) 
+ quimioterapia

Estratégia de reexposição1–4

• A reexposiçãoé a readministração de um agente em pacientes que responderam inicialmente e depois
descontinuaram o tratamento devido ao desenvolvimento de resistência e doença progressiva1,4,5

• A reintrodução é a readministração de um agente em pacientes cujo tumor não foi resistente e a 
descontinuação foi devida a razões diversas da doença progressiva1

Diferença entre as 
estratégias de reexposição
e reintrodução



Quais mecanismos estão 
envolvidos na resistência às 

terapias anti-EGFR?



Respondedores ao CCRm RAS wt1

Mecanismos de resistência anti-EGFR em CCRm RAS wt

Bloqueio do EGFR de primeira linha

Redução da 
população de 
células tumorais
RAS wt2,3

Alterações da via RAS-MEK-ERK2,4

• ~50% dos pacientes com resistência
adquirida têm uma mutação RAS
secundária detectável

Mutações EGFR ECD2,4

• As mutações EGFR são
raras em tumores não
tratados

Amplificação HER24,5

• 2% dos pacientes adquiriram
mutações ou amplificação
do gene HER2 após a terapia
anti-EGFR 

Proliferação de subclones mutantes pré-
existentes ou em evolução recente com 
mecanismos de resistência ─ ativação de 
vias de sinalização que "bypass" o alvo
da droga2,3

Os mecanismos de resistência também podem ser ativados por:

CCRm, câncer colorretal metastático; ECD, ectodomínio; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; ERK, quinase regulada por sinal extracelular; HER2; receptor do fator de crescimento
epidérmico humano 2; MEK, proteína quinase ativada por mitogênio; MET, MET proto-oncogene receptor de tirosina quinase; RAS, oncogene de sarcoma de rato; 
VEGF, fator de crescimento endotelial vascular; wt, tipo selvagem.
1. Karani A, et al. Ecancermedicalscience 2020;14:1069; 2. Parseghian CM, et al. Ann Oncol. 2019;30:243–9. 3. Goldberg RM, et al. ESMO Open. 2018;3:e000353. 
4. Martinelli E, et al. Ann Oncol. 2020;31:30–40; 5. Li Q-H, et al. Gastroenterol Rep. 2020;8:179–91; 6. Martini G, et al. Cancer Treat Rev. 2020;86:102023.

Heterogeneidade do tumor e 
expansão clonal induzida por drogas1

Resistência adquirida para 
terapia anti-EGFR1

RAS mutante

RAS wt

Amplificação MET4,6

• Prevalência em
CCRm=2% 

Angiogênese4

• Aumento 
em VEGF



Qual é a evidência para 
reexposição com terapias

anti-EGFR em CCRm RAS wt?



Evidência para reexposição anti-EGFR em CCRm RAS wt

1. Santini D, et al. Ann Oncol. 2012;23:2313e2318; 2. Cremolini C, et al. JAMA Oncol. 2019;5:343e350; 3. Karani A, et al. Ecancermedicalscience. 2020;14:1069;
4. Chong L, et al. Target Oncol. 2020;15:751–7.

BRAF, homólogo B do oncogene viral do sarcoma de murino v-raf; CCRm, câncer colorretal metastático; DCR, taxa de controle da doença; DP, doença progressiva; EGFR, receptor do fator de 
crescimento epidérmico; ERK, quinase regulada por sinal extracelular; ORR, taxa de resposta geral; PFS, sobrevida livre de progressão; QT, quimioterapia; RAS, oncogene de sarcoma de rato; 
ReCh, reexposição; ReIN, reintrodução; wt, tipo selvagem. 

Santini et al, 20121

Estudo prospectivo 
multicêntrico de fase II

N=39, CCRm refratário,
reexposição com cetuximabe
+ irinotecano

ORR: 53,8%
PFS: 6,6 meses

Primeira demonstração de um benefício
clínico potencial de reexposição de 
anti-EGFR em CCRm RAS wt

Cremolini et al, 20192

Single-arm, 
proof-of-concept 
prospective study

N=28, CCRm RAS e BRAF wt
resistência adquirida, 
reexposição com cetuximabe + 
irinotecano

ORR: 21%
DCR: 54%

A reexposição com cetuximabe + 
irinotecano pode estar ativa em CCRm
RAS e BRAF wt

Karani et al, 20203

Retrospective analysis

Grupos ReCh e ReIn: 
ORR: 18% e 52%
PFS: 3,3 e 8,4 meses

A reexposição resultou em PFS curto e 
baixo ORR, mas a reintrodução de anti-
EGFR + QT antes que a resistência
completa surgisse de PFS prolongado

Para ReCh 1 e ReCh 2:
DCR: 45,4% e 28,6% 
PFS: 4,1 e 3,5 meses
OS: 7,7 meses (a partir
de ReCh)

A reintrodução forneceu benefício
clínico em CCRm RAS wt

N=68, CCRm, terapia anti-EGFR anterior 
interrompida devido a DP (grupo ReCh ) 
ou por outros motivos (grupo ReIn)
Retratamento com anti-EGFR + QT

N=22 CCRm com PD teve uma primeira
reexposição de anti-EGFR (ReCh 1),
n=7 teve uma segunda nova 
reexposição (ReCh 2)

Chong et al, 20204

South Australian 
registry study



Quais estudos em andamento estão
investigando diferentes estratégias
de reexposição para CCRm RAS wt?



Ensaios em andamento selecionados estão explorando
diferentes estratégias de reexposição em CCRm RAS wt

• Ensaio de fase II, de rótulo
aberto (NCT03992456)

• Objetivo: Comparar o 
sistema operacional da 
reexposição de 
panitumumabe e SOC 
(TAS102 ou regorafenibe)

• População: Terceira linha;
progressão/intolerância/
contraindicação para QT, 
anti-VEGF e anti-PD-1; 
progressão após >4 meses 
após a terapia anti-EGFR

• Estudo de fase III 
randomizado
(NCT02934529)

• Objetivo: Comparar o 
sistema operacional do 
cetuximabe + irinotecano
com o SOC de terceira linha

• População: Terceira linha; 
terapia anterior com FOLFIRI 
+ cetuximabe em primeira
linha; PR/CR anterior (PFS >6 
meses); tratamento de 
segunda linha com FOLXFOX 
+ bevacizumabe

• Estudo de fase II, de braço
único (EudraCT 2017-
004392-32)

• Objetivo: Determinar o OS 
com cetuximabe + 
avelumabe

• População: Terceira linha; 
PR/CR alcançado em primeira
linha com terapia anti-EGFR; 
tratamento de segunda linha
>4 meses atrás; pré-tratado
com >2 linhas

CCRm, câncer colorretal metastático; CR, resposta completa; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; FOLFIRI, ácido folínico, fluorouracil e irinotecano; FOLFOX, ácido folínico, fluorouracil 
e oxaliplatina; PD-1, proteína 1 de morte celular programada; PFS, sobrevivência livre de progressão; PR, resposta parcial; QT, quimioterapia; OS, sobrevida geral; RAS, oncogene de sarcoma de rato; 
SOC, padrão de atendimento; TAS102, trifluridine-tipiracil; VEGF, fator de crescimento endotelial vascular; wt, tipo selvagem.
1. Martinelli E, et al. Ann Oncol. 2020;31:30–40; 2. EudraCT 2017-004392-32. Disponível em: clinictrialsregister.eu (acessado em 29 de março de 2021); 
3. NCT02934529. Disponível em: clinictrials.gov (acessado em 29 de março de 2021); 4. Strickler J, et al. J Clin Oncol. 2021:39: Abstr TPS143; 
5. NCT03992456. Disponível em: clinictrials.gov (acessado em 29 de março de 2021). 6. NCT04787341. Disponível em: clinictrials.gov (acessado em 29 de março de 2021).

FIRE-41,3 PULSE4,5CAVE1,2

Outras estratégias
de tratamento
de reexposição1,6

• Cetuximabe ou
panitumumabe sozinho

• Panitumumabe + TAS102
• Panitumumabe seguido de 

regorafenibe versus a 
sequência reversa



Qual é o papel do teste de ctDNA
de biópsia líquida na orientação da 
terapia de reexposição em CCRm?



Uso de ctDNA de biópsia líquida
para monitorar a dinâmica do tumor em CCRm

BRAF, homólogo B do oncogene viral do sarcoma de murino v-raf; CCRm, câncer colorretal metastático; ctDNA, DNA circulante de tumor; ECD, ectodomínio; EGFR, receptor do fator de 
crescimento epidérmico; LoD, limite de detecção; MAF, frequência do alelo mutante; RAS, oncogene de sarcoma de rato.
1. Siravegna G, Bardelli A. Ann Oncol. 2019;30:1671; 2. Vera R, et al. Clin Transl Oncol. 2020;22:647–62; 3. Siravegna, et al. Nat Med. 2015;21:827. 

Tem
po

• Monitorar a emergência e decadência
de clones mutantes usando ctDNA de 
biópsia líquida pode ajudar a orientar
a terapia de reexposição1,2

Monitoramento de ctDNA de biópsia líquida

Surgimento de 
clones 
mutantes de 
RAS e 
EGFR ECD

Clone mutante
RAS

Clone 
mutante
EGFR ECD

Decaimento
de clones 
mutantes
de RAS e 
EGFR ECD

Reemergência
de clones 
mutantes de 
RAS e 
EGFR ECD

• O alto custo continua sendo uma
limitação para a potencial utilidade
clínica da análise de ctDNA2

Ilustração da terapia de reexposição guiada por ctDNA em CCRm1

Terapia anti-EGFR Cancelamento Reexposição de anti-EGFR

• Usando o ctDNA, um estudo
descobriu que a porcentagem de 
alelos KRAS mutados diminui quando
a terapia anti-EGFR é suspensa e 
permanece abaixo do LoD nas linhas
subsequentes de terapia3

ct
D

N
A

 M
A

F



Tratamento de CCRm com mutação de BRAF-
V600E: paisagem atual e dados mais recentes

Prof. Takayuki Yoshino

National Cancer Center 
Hospital East  
Kashiwa, Japão



Quais são os desafios
no tratamento de pacientes

com CCRm BRAF-mutado?



Proliferação, diferenciação e 
sobrevida celular

RAS

RAF

MEK

ERK/MAPK

CCRm BRAF-V600E-mutado é um subtipo agressivo
com prognóstico e resposta ao tratamento ruins

As terapias anti-EGFR são 
incapazes de bloquear o 
sinal a jusante do EGFR 
em CCRm BRAF-mutado 
levando à ativação 
constitutiva das vias 
MAPK4

BRAF está associado à resistência à terapia anti-EGFR4

BRAF, homólogo B do oncogene viral de sarcoma de murino v-raf; CCRm, CRC metastático; CRC, câncer colorretal; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; ERK, quinase regulada por sinal
extracelular; mAb, anticorpo monoclonal; MAPK, proteína quinase ativada por mitogênio; MEK, proteína quinase ativada por mitogênio; OS, sobrevida geral; RAS, oncogene de sarcoma de rato.
1. Fanelli G, et al. Cancer Cell Int. 2020;20:30; 2. Seligmann JF, et al. Ann Oncol. 2017;28:562–8; 3. Taieb J, et al. Br J Cancer. 2019;121:434–42; 4. Li Z-N, et al. Gastroenterol Rep. 2020;8:192–205.

• 8–15% dos CRCs tem uma mutação de 
gene BRAF e 90% das mutações BRAF
são V600E1

• CCRm BRAF-V600E-mutado está
associado a resposta insatisfatória a 
todos os tratamentos padrão, 
incluindo terapia de primeira linha,1

e um OS mediano de 
aproximadamente 11 meses2

• A resposta insuficiente pode ser em
parte devido a RAS-estimulação
independente da via MAPK3

BRAF desempenha 
um papel 
importante na 
diferenciação, 
proliferação e 
sobrevivência 
celular através da 
via MAPK1,4

Anti-EGFR mAb

EGFR



Qual é a abordagem
de tratamento atual para pacientes

com CCRm BRAF-V600E-mutado?



Abordagens de tratamento para CCRm BRAF-V600E-mutado

Abordagem aprovada pela FDA: 
terapia de dupleto de 
encorafenibe + cetuximabe3

• A combinação de inibidores BRAF, 
MEK e EGFR mostrou atividade
promissora2

• Terapia direcionada de combinação
dupla ou tripla pode superar a 
ativação de feedback de EGFR4

BRAF,homólogo B do oncogene viral do sarcoma de murino v-raf; CCRm, câncer colorretal metastático; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; FDA, US Food and Drug Administration;
JSMO, Sociedade Japonesa de Oncologia Médica; MEK, proteína quinase ativada por mitogênio; NCCN, Rede Nacional Abrangente de Câncer.
1. Ducreux M, et al. Ther Adv Med Oncol. 2019;11:1–15; 2. Fanelli G, et al. Cancer Cell Int. 2020;20:30; 3. FDA. Abril de 2020. Disponível em: www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-
drugs/fda-approves-encorafenib-combination-cetuximab-metastatic-colorectal-cancer-braf-v600e-mutation (acessado em 7 de março); 4. Li Z-N, et al. Gastroenterol Rep. 2020;8:192–205; 
5. Ebi H, et al. Cancer Sci. 2020;111:3962–9;  6. NCCN Clinical Practice Guidelines – Colon Cancer v.2.2021. Atualizado em 21 de janeiro de 2021. Disponível em: 
www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf (acessado em 7 de março de 2021).

Abordagem atual

• Combinação de quimioterapia
dupla/tripla de 5-fluorouracil com 
irinotecano e/ou oxaliplatina mais
bevacizumabe1

• 40% dos pacientes incapazes de 
receber tratamento de 
quimioterapia de segunda linha
devido à agressividade do CCRm
BRAF-V600E-mutado2

Efeito terapêutico
limitado com inibidores
BRAF de agente único1

• A inibição de BRAF causa 
rápida ativação de feedback 
de EGFR e proliferação
contínua de células
tumorais BRAF-V600E 
mutadas1

Primeira linha Além da primeira linha Um novo padrão para CCRm
BRAF-V600E-mutado?

Diretrizes JSMO de 2020: o teste BRAF-V600E-mutação é fortemente recomendado para determinar o tratamento ideal5

Diretrizes 2021 da NCCN: Encorafenibe + cetuximabe ou panitumumabe para CCRm BRAF-V600E mutado6 previamente tratado



Abordagens combinadas sob avaliação

AKT, proteína quinase B; BRAF, homólogo B do oncogene viral do sarcoma de murino v-raf; CCRm, câncer colorretal metastático; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; 
ERK, quinase regulada por sinal extracelular; mAb, anticorpo monoclonal; MAPK, proteína quinase ativada por mitogênio; MEK, proteína quinase ativada por mitogênio;
MET, MET receptor tirosina quinase do proto-oncogene; PIK3, fosfoinositídeo 3-quinases; ; QT, quimioterapia; RAS, oncogene de sarcoma de rato.
1. Ducreux M, et al. Ther Adv Med Oncol. 2019;11:1–15; 2. Mauri G, et al. Cancers (Basel). 2021;13:137.

PIK3

AKT

EGFR mAb

• Inibidores de EGFR e 
BRAF/MEK/ERK ± QT 
padrão1,2

Inibidor BRAF

Inibidor MEK

Os primeiros estudos 
avaliaram a possível 
abordagem de 
combinação com um 
inibidor PIK3C alfa1

Encorafenibe
Vemurafenibe
Dabrafenibe

Cetuximabe
Panitumumabe

Trametinibe
Binimetinibe

Inibidor
de ERK

Proliferação, diferenciação e sobrevida celular

RAS

RAF

MEK

ERK/MAPK

EGFR

• Agentes direcionados a MAPK 
combinados com inibidores
de checkpoint (por exemplo, 
nivolumabe)1,2

Abordagens de combinação
mais amplas para CCRm
BRAF-V600E-mutado estão
sendo exploradas1,2



Quais são os dados mais recentes do ensaio
BEACON, que visa investigar o uso de inibidores

BRAF, MEK e EGFR em CCRm BRAF-V600E-
mutado na configuração de segunda linha?



Evidência para terapia de dupleto em CCRm 
BRAF-V600E-mutado
• Os dados do ensaio BEACON de fase III levaram à aprovação da terapia de dupleto com encorafenibe + cetuximabe em CCRm

BRAF-V600E-mutado, após a terapia anterior1–4

• Resultados: Encorafenibe + cetuximabe ± binimetinibe melhorou o OS e o ORR em pacientes previamente tratados com CCRm
BRAF-V600E-mutado vs QT padrão + cetuximabe (controle)1–3

• Sobrevivência e resposta ao tumor 
significativamente melhoradascom
terapia de dupleto e de tripleto vs 
controle3

• Melhora substancial na QOL relatada
pelo paciente com terapia de dupleto e 
de tripleto vs controle5

• Segurança consistente com a análise
primária, com nenhum novo sinal de 
segurança observado3

BRAF, homólogo B do oncogene viral do sarcoma de murino v-raf; CCRm, câncer colorretal metastático; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; 
PFS, sobrevivência livre de progressão; ORR, taxa de resposta geral; OS, sobrevida geral; QOL, qualidade de vida; QT, quimioterapia.
1. NCT02928224. Disponível em: ClinicalTrials.gov (acessado em 7 de março de 2021); 2. Kopetz S, et al. J Clin Oncol. 2020;38:Abstr 4001; 3. Tabernero J, et al. J Clin Oncol. 2021;39:273–84; 
4. FDA. Abril de 2020. Disponível em: www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-encorafenib-combination-cetuximab-metastatic-colorectal-cancer-braf-v600e-
mutation (acessado em 7 de março de 2021); 5. Kopetz S, et al. J Clin Oncol. 2020;38:Abstr 8.
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Quais dados estão disponíveis para uma
abordagem de combinação usando inibidores

BRAF, MEK e EGFR em CCRm BRAF-V600E-
mutado na configuração de primeira linha?



Evidência para uma abordagem de combinação em
CCRm BRAF-V600E-mutado 

• Estudo aberto, de braço único e de dois estágios em pacientes sem terapia prévia com CCRm
• Medicamentos do estudo: encorafenibe, binimetinibe e cetuximabe
• N=40 (análise de estágio 1)
• Alta proporção de pacientes ≥65 anos e estágio avançado no momento do diagnóstico

BRAF, homólogo B do oncogene viral do sarcoma de murino v-raf; CCRm, câncer colorretal metastático; EA, evento adverso; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; 
MEK, proteína quinase ativada por mitogênio; PFS, sobrevivência livre de progressão; ORR, taxa de resposta geral.
1. Grothey A, et al. Ann Oncol. 2020:31:S242–3; 2. NCT03693170. Disponível em: ClinicalTrials.gov (acessado em 7 de março de 2021); 
3. NCT04607421. Disponível em: ClinicalTrials.gov (acessado em 7 de março de 2021).

Desenho do estudo e pacientes

Estudo em andamento de fase 
III BREAKWATER: combinação 
de inibidor de BRAF e EGFR3

Encorafenibe + cetuximabe
± quimioterapia como
tratamento de primeira linha
em CCRm BRAF-V600E-
mutado3

Ensaio ANCHOR de fase II: combinação de inibidores BRAF, MEK e EGFR1,2

Resultados de eficácia

• ORR: 50% 
• PFS: 4,9 meses
• 85% dos pacientes tiveram uma redução no tamanho do tumor

Segurança

• 68% teve EAs grau ≥3
• EAs mais comuns: diarreia, lesão renal aguda e anemia

O estágio 2 deste estudo foi iniciado com a inscrição de 54 pacientes adicionais para completar o recrutamento do estudo



Quais são os outros alvos potenciais que 
estão sendo explorados para o tratamento

de CCRm BRAF-V600E-mutado?



Alvos terapêuticos em potencial em CCRm 
BRAF-V600E-mutado previamente tratado

BRAF, homólogo B do oncogene viral de sarcoma de murino v-raf; CCRm, câncer colorretal metastático; CDK4/6, quinase 4/6 dependente de ciclina; ERK, quinase regulada por sinal extracelular; 
MAPK, proteína quinase ativada por mitogênio; MSI, instabilidade de microssatélites; MSI-H, MSI-alto.
1. Molina-Cerrillo J, et al. Cancers 2020;12:157; 2. Caputo F, et al. Int J Mol Sci. 2019;20:5369; 3. Bhagwat SV, et al. Mol Cancer Ther. 2020;19:325–36.

A pesquisa sobre novos alvos potenciais de tratamento e terapias
combinadas visa superar resistência da via MAPK1

Inibidores de ponto de 
verificação imunológica

• Associação entre mutações BRAF-V600E e 
MSI sugere o papel de inibidores de 
checkpoint imunológico em BRAF-positivo
e MSI-H CRC2

• Muitos novos agentes direcionados
permanecem no estado pré-clínico ou em
ensaios de fase I, ou seja, 
Wee-1, CDK4/6 e inibidores das vias Wnt2

• Receptores de quimiocina (CXCR4) podem
ser um novo alvo potencial em CRC BRAF-
mutado1

• Inibidores de ERK também estão sendo
investigados3

Mecanismos de 
crosstalk e bypass entre 

vias de sinalização
em CCRm torna o 
bloqueio difícil1

Novos agentes direcionados


