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• Os produtos não aprovados ou as utilizações não aprovadas de produtos
aprovados poderão ser debatidos pelo corpo docente; estas situações
poderão refletir o estatuto de homologação em uma ou mais jurisdições

• O corpo docente que faz esta apresentação foi aconselhado pela USF 
Health e a touchIME® para garantir que revela tais referências feitas
relativamente à utilização não rotulada ou não aprovada

• A USF Health e a touchIME® não endossam nem sugerem implicitamente
a utilização de produtos ou utilizações não aprovados em virtude da 
menção de tais produtos ou utilizações nas suas atividades

• A USF Health e a touchIME® não aceitam qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões
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Ordem de trabalhos

Quais são os principais dados que fundamentam o tratamento do CCECP recorrente
ou metastático? 

Como é que os dados mais recentes se traduzem em decisões de tratamento na
prática clínica? 

Como podem ser estabelecidas e incorporadas no plano de cuidados de saúde as 
prioridades dos doentes? 

CCECP, carcinoma de células escamosas da cabeça e do pescoço.
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EXTREME1,2

Platina + 5-fluorouracil + cetuximab→manutenção semanal de cetuximab

Principais regimes de quimioterapia para o tratamento
de CCECP R/M

CCECP, carcinoma de células escamosas da cabeça e do pescoço; R/M, recorrente ou metastático; SG, sobrevivência global. 
1. Machiels J-P, et al. Ann Oncol. 2020;31:1462−75; 2. Vermorken JB, et al. N Engl J Med. 2008;359:1116−27; 3. Guigay J, et al. Lancet Oncol. 2021;22:463−75.

• Aumento da mediana de SG vs apenas
quimioterapia

• Associado a muitos eventos adversos

TPEx1,3

Cisplatina + docetaxel + cetuximab → cetuximab a cada 2 semanas como manutenção 

• SG não inferior vs EXTREME
• Encorajar a SG quando TPEx ou EXTREME foi

seguido de imunoterapia

• Perfil de evento adverso favorável e melhor
qualidade de vida vs EXTREME



Pembrolizumab
(anti-MP-1)       

ou

pembrolizumab + 
quimioterapia

(5-FU + platina) 

vs 

Regime EXTREME*

Pembrolizumab em
monoterapia: 

SG não inferior na
população total 
(vs EXTREME) 

Pembrolizumab + 
quimioterapia: SG 

superior na
população total 
(vs EXTREME)

Pembrolizumab em
monoterapia e 

pembrolizumab + 
quimioterapia: SG 

superior para 
doentes com 
PPC ≥20 e 1

(vs EXTREME) 

O pembrolizumab
em monoterapia
teve um perfil de 

segurança favorável
vs EXTREME; 

pembrolizumab + 
quimioterapia
foi comparável

ao regime 
EXTREME

KEYNOTE-048: Pembrolizumab para CCECP R/M em
contexto de primeira linha

*Platina + 5-fluorouracil + cetuximab.
5-FU, 5-fluorouracil; CCECP, carcinoma de células escamosas da cabeça e do pescoço; MP-1, morte programada; PPC, pontuação positiva combinada; 
R/M, recorrente ou metastático; SG, sobrevivência global.
Burtness B, et al. Lancet. 2019;394:1915−28. 



A aprovação no contexto de segunda linha baseou-se em dois ensaios de monoterapia 

AA, acontecimento adverso; CCECP, carcinoma de células escamosas da cabeça e do pescoço; R/M, recorrente ou metastático; SG, sobrevivência global. 
1. Cohen EEW, et al. Lancet. 2019;393:156–67; 2. Ferris RL, et al. N Engl J Med. 2016;375:1856–67.

Pembrolizumab: KEYNOTE-0401

• Pembrolizumab vs terapêutica padrão (metotrexato, 
docetaxel ou cetuximab)

• SG superior com pembrolizumab vs 
terapêutica padrão

• O pembrolizumab foi associado a menos
AA relacionados com o tratamento de grau ≥3 vs 
terapêutica padrão

Nivolumab: CHECKMATE 1412

• Nivolumab versus terapêutica padrão (metotrexato, 
docetaxel ou cetuximab)

• SG superior com nivolumab vs terapêutica padrão
• O nivolumab foi associado a menos

AA relacionados com o tratamento de grau ≥3 vs 
terapêutica padrão

• O funcionamento físico e social foi estável com o 
nivolumab e significativamente pior com 
a terapia padrão

Inibidores do ponto de verificação imunitário para 
CCECP R/M no contexto de segunda linha



Como é que os dados mais recentes se traduzem
em decisões de tratamento na prática clínica?
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Fatores a considerar ao tomar decisões de tratamento

MP-L1, ligação de morte programada 1.
1. Kaidar-Person O, et al. Drug Resist Updat. 2018;40:13−6; 2. Johnson DE, et al. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:92; 3. Guigay J, et al. Lancet Oncol. 2021;22:463−75.

Características da doença

• Patologia da doença1

• Local do tumor1,2

• Carga tumoral2,3

• Agressividade da doença1

• Sensibilidade/resistência à platina2

• Expressão de MP-L12,3

Fatores do doente

• Idade1

• Estado funcional2

• Comorbidades1,3

• Ónus dos sintomas2,3

• Histórico de tratamento2

• Contraindicação ao 5-fluorouracil3

• Desejos do doente2



Como podem ser estabelecidas e incorporadas
no plano de cuidados de saúde as prioridades

dos doentes?
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• Desfiguração estética1

• Complicações potencialmente fatais1

• Sintomas (dor intensa, náuseas, obstipação, 
desnutrição, distúrbios do sono, 
deglutição, etc.)2

• Presença de um prestador de cuidados3

• Baixa mediana de SG (<1 ano para 
CCECP R/M)4

CCECP, carcinoma de células escamosas da cabeça e do pescoço; R/M, recorrente ou metastático; SG, sobrevivência global.
1. Szturz P, Vermorken JB. Lancet. 2020;396:379; 2. Gunn GB, et al. Head Neck. 2013;35:1490–8; 3. Kassir ZM, et al. BMC Cancer. 2021;21:1127;
4. Price KAR, Cohen EE. Curr Treat Options Oncol. 2012;13:35–46; 5. Johnson DE, et al. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:92; 6. Dahill A, et al. Br J Oral Maxillofac Surg. 2020;58:959–65.

Fatores que influenciam o bem-estar
dos doentes

• Sofrimento psicológico
• Isolamento social
• Qualidade de vida comprometida
• Alto risco de suicídio (segundo maior para 

os sobreviventes de cancro)

Efeitos na saúde psicossocial5,6

Os médicos devem ter conhecimento das preferências
e prioridades do doente



Equilibrar o desejo do doente de prolongar a 
sobrevivência com a sua necessidade de uma boa 
qualidade de vida

Ter conhecimento dos diferentes estilos de 
comunicação dos doentes, mecanismos para lidar com 
a situação e níveis de literacia em saúde

Estabelecer as expectativas de tratamento do ponto 
de vista do doente

Incorporar as preferências e prioridades dos doentes 
nos planos de cuidados1,2

1. Rhoten BA, et al. Support Care Cancer. 2021;29:377–85; 2. Nilsen ML, et al. Laryngoscope. 2020;130:2354–9. 


