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OBSERVAÇÃO

Não são objetivos dessas diretrizes recomendações
a respeito de rastreamento, nem considerações
fisiopatológicas sobre as doenças.
Cada opção terapêutica recomendada foi avaliada
quanto à relevância clínica, mas também quanto ao
impacto econômico. Assim, algumas alternativas
podem (não há obrigatoriedade) ser recomendadas
como aceitáveis somente dentro de um cenário de
restrição orçamentária, no sistema público de saúde
brasileiro.

Câncer de pulmão

Exames de estadiamento
• PETCT (se não disponível, substituir por: tomografia de tórax,
abdome e pelve e acrescentar cintilografia óssea).
• RNM de crânio.
• Laboratório incluindo função hepática, renal, hemograma e
marcadores tumorais (CEA, CA19-9, CA125).
• Pesquisa de mutação de EGFR e de fusão de ALK para todos
os pacientes com histologia não escamosa (se disponível,
painel de sequenciamento genético).
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Câncer de pulmão células não-pequenas
não escamoso
Perfil molecular desconhecido ou não mutados
1) ECOG 0-1, < 70 anos:
• 1ª Linha: quimioterapia baseada em platina em combinação
com outro agente citotóxico por não mais que 6 ciclos (4 a 6
ciclos). Consideramos como opções:
a) Cisplatina 75 mg/m2 ou carboplatina AUC 6 no D1 associado a:
- Pemetrexede 500 mg/m2 a cada 21 dias. (NE1 GRA)
- Paclitaxel 135 mg/m2 (se cisplatina) ou 200 mg/m2 (se
carboplatina) a cada 21 dias. (NE1 GRA)
- Gencitabina 1.000 mg/m2 D1, D8, D15 a cada 28 dias ou 1.250
mg/m2 D1 e D8 a cada 21 dias. (NE1 GRA)
- Docetaxel 75 mg/m2 a cada 21 dias. (NE1 GRA)
- Vinorelbina 25 mg/m2 D1, D8 a cada 21 dias. (NE1 GRA)
b) Bevacizumabe 7,5 mg/kg ou 15mg/Kg em adição ao
esquema inicial (pemetrexede ou paclitaxel) pode ser
considerado. (NE1 GRA)
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CONSIDERAÇÕES
Base científica: os primeiros benefícios com quimioterapia citotóxica no
tratamento do câncer de pulmão não pequenas células foram demostrados em
uma metanalise publicada em 1995. O estudo que utilizou pacientes de 52 trials
revelou redução de risco de morte de 27% e aumento de 10% na sobrevida nos
pacientes metastáticos tratados com quimioterapia quando comparados aos
pacientes tratados com tratamento de suporte clínico exclusivo (HR = 0,73; P <
0,0001).1
Os esquemas de combinação baseados em platinas (cisplatina ou
carboplatina), também denominados doublet de platina, apresentam taxa
de sobrevida em 1 ano de 30-40%, sendo superiores aos tratamentos com
agentes únicos e, portanto, considerados tratamento de escolha. Drogas como
paclitaxel, docetaxel, gencitabina, vinorelbina e pemetrexede foram estudadas
em combinação com platina e apresentaram resultados semelhantes, com
sobrevida mediana entre 10-13 meses, divergindo apenas em relação ao perfil
de toxicidade.2,3,4,5,6,7,8
Assim, para uma escolha terapêutica adequada, efeitos colaterais relacionados a
cada esquema, PS do paciente e suas comorbidades devem ser considerados.
Após os resultados do estudo publicado por Scagliotti em 2008, que evidenciou
que a combinação de cisplatina com pemetrexede é não inferior a combinação
de cisplatina com gencitabina (sobrevida mediana 10,3 meses versus 10,3
meses HR = 0,94) e que a combinação com pemetrexede apresenta perfil de
tolerabilidade melhor, o uso de pemetrexede associado a platina passou a ser um
dos esquemas preferenciais nesse cenário.4
A associação de bevacizumabe a terapia inicial demostrou benefícios em relação
à combinação de platina isolada em dois grandes estudos randomizados de
fase III. O estudo ECOG E4599 comparou carboplatina e paclitaxel isolado a
carboplatina, paclitaxel associado a bevacizumabe. Os resultados revelaram
aumento da taxa de resposta de 15% para 35%, (P < 0,001), da sobrevida livre
de progressão de 4,5 meses para 6,2 meses (P < 0,001) e da sobrevida global
de 10,3 meses para 12,3 meses (P = 0,003) a favor do grupo tratado com
bevacizumabe.9 Posteriormente o estudo AVAIL, avaliou a não inferioridade entre
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cisplatina e gencitabina e cisplatina, gencitabina e bevacizumabe nas doses 7,5
mg/kg e 15 mg/kg. Mais uma vez o esquema de associação de bevacizumabe
demostrou aumento da taxa de resposta em relação ao esquema padrão (20%
versus 34% para 7,5 mg/kg [P < 0,001] e 30% para 15 mg/kg [P = 0,0023]) e
confirmou benefício em relação a sobrevida livre de progressão (6,1 x 6,7 meses
para 7,5 mg/kg [P = 0,003] e 6,5 meses para 15 mg/kg [P = 0,03]). Apesar dos
resultados encontrados, os braços tratados com bevacizumabe neste estudo
não apresentaram benefício em relação a sobrevida global como demostrado
no estudo ECOG E4599.10 Exceto em pacientes com histologia escamosa,
pacientes cujos tumores invadem grandes vasos ou que apresentem hemoptise,
os esquemas de associação com bevacizumabe devem ser considerados como
opção no tratamento de primeira linha. (NE1 GRA)

Consideramos 4-6 ciclos de quimioterapia de 1º linha como ideal seguido de
observação até progressão de doença e início de 2º linha de quimioterapia.11 (NE1 GRA)

2) ECOG 2 ou idosos (>70 anos):
Devem ser tratados com esquemas de combinação, como
descrito anteriormente (esquema preferencial carboplatina e
pemetrexede). Esquemas com cisplatina devem ser evitados.
Tratamento com monoterapia pode ser considerado em casos
selecionados. (NE2 GRA)
CONSIDERAÇÕES
Base científica: um estudo de fase III brasileiro com pacientes PS2 comparou
tratamento de carboplatina associada a pemetrexede com pemetrexede isolado.
A mediana de sobrevida global foi significativamente maior no braço do
tratamento combinado em relação a terapia isolada (9,3 meses versus 5,3 meses
respectivamente, P = 0,001).12
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Tratamento de manutenção
- Pemetrexede 500 mg/m2 a cada 21 dias. (NE1 GRB)
- Bevacizumabe 7,5 mg/kg ou 15 mg/kg a cada 21 dias. (NE1 GRB)
- Pemetrexede 500 mg/m2 + bevacizumabe 7,5 mg/kg ou 15
mg/kg a cada 21 dias. (NE2 GRA)
- Erlotinibe 150mg VO 1x/dia. (NE2 GRB)
- Gencitabina 1250 mg/m2 D1 e D8 a cada 21 dias. (NE2 GRB)
- Docetaxel 75 mg/m2 a cada 21 dias por no máximo 6 ciclos.
(NE2 GRB)
CONSIDERAÇÕES
Quimioterapia de manutenção é uma opção válida após 4-6 ciclos de
quimioterapia em pacientes que apresentaram como resposta doença estável,
resposta parcial ou resposta completa. A manutenção pode acontecer com a
continuação de um agente utilizado no tratamento de primeira linha ou com um
agente diferente dos utilizados na terapêutica inicial (switch).
Base científica: o estudo de fase III, PARAMOUNT, demostrou que a manutenção
de quimioterapia com pemetrexede aumenta sobrevida livre de progressão
quando comparada ao placebo (4,1 versus 2,8 meses [P < 0,0001]). Os resultados
revelam também aumento de sobrevida global com o uso de pemetrexede na
manutenção (13,9 versus 11 meses [P = 0,02]).13
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A combinação pemetrexede e bevacizumabe como terapia de manutenção foi
avaliada em dois estudos, POINTBREAK e AVAPERL. POINTBREAK, um estudo
de fase III randomizado que compara carboplatina, pemetrexede e bevacizumabe
seguido de manutenção com as últimas duas drogas versus carboplatina,
paclitaxel e bevacizumabe seguido de manutenção com bevacizumabe.
Apesar do discreto benefício em relação a sobrevida livre de progressão
para o braço tratado com pemetrexede (6 versus 5,6 meses [P = 0,0012]), o
estudo foi negativo por não mostrar superioridade em SG no braço que incluía
pemetrexede.14 AVAPERL, entretanto, comparou especificamente pemetrexede e
bevacizumabe versus bevacizumabe isolado como terapia de manutenção após
a terapia inicial com combinação de cisplatina, pemetrexede e bevacizumabe. A
SLP observada foi de 7,4 versus 3,7 meses (P < 0,001) à favor da combinação de
bevacizumabe e pemetrexede, entretanto não foi evidenciado ganho significativo
em SG.15
SATURN e ATLAS foram estudos randomizados fase III que avaliaram o
papel do erlotinibe (sem e com bevacizumabe respectivamente) iniciado
como manutenção logo após o término da primeira linha. Ambos os estudos
apresentaram aumento na SLP no braço tratado com erlotinibe sem benefício
comprovado em SG.16,17
Outras drogas como gencitabina e docetaxel também foram avaliados como
tratamento de manutenção em estudo de fase III. Em ambos os casos, os estudos
revelaram discreto benefício em relação a SLP sem benefício evidente em SG.
Como manutenção são drogas que podem ser consideradas em pacientes de
histologia escamosa.18,19
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Terapias subsequentes
Para pacientes que apresentam progressão de doença em
vigência ou após o esquema quimioterápico de primeira linha,
os seguintes agentes são considerados como tratamento de
segunda linha:
- Nivolumabe 3 mg/kg IV a cada 2 semanas. (NE1 GRA)
- Pembrolizumabe 2 mg/kg IV a cada 3 semanas. (NE1 GRA)
- Docetaxel 75 mg/m2 a cada 21 dias. (NE2 GRB)
- Paclitaxel 90 mg/m2 D1, D8, D15 + bevacizumabe 10 mg/kg
D1, D15 a cada 28 dias. (NE2 GRB)
- Pemetrexede 500 mg/m2 a cada 21 dias. (NE2 GRB)
- Erlotinibe 150 mg VO 1x/dia ou gefitinibe 250 mg VO 1 x/dia.
(NE2 GRB)
CONSIDERAÇÕES
Base científica: quimioterapia citotóxica foi considerada por muitos anos a única
escolha possível nesse cenário. O benefício em qualidade de vida e sobrevida
em relação a tratamento clínico exclusivo em pacientes com PS adequado já era
bem estabelecido e a escolha do agente ideal era definida a partir do esquema
quimioterápico usado na primeira linha.20
Entretanto, alguns estudos recentes com imunoterapia, trouxeram avanços
importantes no tratamento do CPNPC após progressão a primeira linha e
tornaram esses os agentes preferenciais nesse cenário. O estudo CheckMate-057
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de fase III, randomizado, com 582 pacientes comparou nivolumabe ao docetaxel
como terapia de segunda linha. O resultado evidenciou benefício de SG (12,2
versus 9,4 meses [P = 0,0015]) e de SLP de (2,3 vs 4,2 meses [P = 0,3932]) a
favor do braço tratado com imunoterapia. A duração de resposta mediana foi de
17,2 meses com nivolumabe versus 5,6 meses com docetaxel. O mesmo estudo
sugere uma correlação entre expressão tumoral de PDL1 e benefício da droga,
porém até o presente momento não temos dados que justifiquem o não uso de
imunoterapia em pacientes PDL1 negativos ou até mesmo uma recomendação
formal para pesquisa do marcador antes do início do tratamento.21 O estudo
randomizado de fase II/III, KEYNOTE-010 avaliou o uso de pembrolizumabe em
pacientes com CPNPC subtipo escamoso e não escamoso tratados previamente
com quimioterapia baseada em platina que apresentavam PDL1 positivo (> = 1%).
O estudo foi dividido em 3 braços: pembrolizumabe 2 mg/kg, pembrolizumabe
10 mg/kg e docetaxel 75 mg/m2 a cada 3 semanas. A sobrevida global foi
significativamente maior nos dois braços tratados com pembrolizumabe
quando comparados com docetaxel (pembrolizumabe 2 mg/kg P = 0,0008 e
pembrolizumabe 10 mg/kg P < 0,0001).22
Favorecemos sempre que disponível, o uso de um dos agentes imunoterápicos
citados como primeira opção no tratamento de 2º linha do câncer de pulmão
não pequenas células com progressão de doença após terapia baseada em
platina. Em caso de indisponibilidade dos agentes imunoterápicos, outros drogas
disponíveis são docetaxel, pemetrexede ou erlotinibe. A escolha do agente ideal
deve levar em consideração terapias usadas anteriormente assim como PS do
paciente e efeitos colaterais da droga de escolha.
Pemetrexede foi comparado a docetaxel como segunda linha de tratamento.
Apesar da similaridade nos resultados de sobrevida mediana, pemetrexede
apresentou melhor perfil de tolerabilidade em comparação com docetaxel.23
O estudo ULTIMATE publicado na ASCO de 2016 estabelece a combinação de
paclitaxel e bevacizumabe como mais uma opção às terapias subsequentes. Este
estudo de fase III comparou o esquema citado à docetaxel em pacientes com PS
0-2 com pelo menos uma linha de quimioterapia baseada em platina.
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Os resultados revelaram taxa de resposta de 22,5 versus 5,5% em 8 semanas
de tratamento (P = 0,006) à favor do esquema proposto, além do benefício de
1,5 meses em SLP.24 Outros agentes antiangiogênicos foram estudados nesse
cenário como ramucirumabe no fase III RAVEL e nintendanibe no fase III LUMELUNG 1, sempre associados a docetaxel. Apesar do benefício discreto de SG de
ao menos 1 mês nos dois estudos, as drogas ainda não estão disponíveis para uso
no Brasil.25,26
Múltiplos estudos foram realizados buscando melhor entendimento sobre o
papel dos inibidores de tirosinoquinase nas terapias subsequentes de pacientes
sem mutação de EGFR detectada. O estudo BR.21 comparou erlotinibe versus
placebo em 731 pacientes com PS 0-3, que haviam recebido ao menos uma
linha prévia de quimioterapia. Importante destacar que 49% dos pacientes do
estudo já haviam recebido 2 linhas e que a mediana de idade era de 61,4 meses.
Os resultados deste estudo revelaram que erlotinibe configura melhor taxa de
resposta (8,9 versus 1%; P < 0,001), SLP (2,2 x 1,8 meses; P < 0,001) e SG (6,7 x
4,7 meses; P < 0,001) quando comparado a placebo. Se estabelece como uma
boa alternativa para pacientes idosos, com comorbidades, PS limítrofe ou que
já tenham recebido ao menos 2 linhas de tratamento.27 Estudo INTEREST com
1.466 pacientes atingiu seu objetivo primário de comprovar não inferioridade do
gefitinibe comparado a docetaxel em pacientes CPNPC já submetidos a uma
linha de tratamento prévio.28 Consideramos assim, gefitinibe como outra opção
válida no mesmo contexto citado no estudo BR.21. Um destaque importante deve
ser dado ao estudo italiano TAILOR publicado em 2013. Neste estudo, apenas
pacientes sem mutação de EGFR forma incluídos. A comparação entre docetaxel
e erlotinibe no contexto de segunda linha de tratamento demostrou que os
resultados apresentados de SLP, taxa de resposta e SG favorecem o uso de
quimioterapia citotóxica ao invés de inibidores de tirosinoquinase nos pacientes
sem mutação detectada.29
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Doença metastática com mutação alvo (driver mutation)
1) EGFR
• 1º linha: Inibidor de tirosina cinase (TKI, em inglês) - gefitinibe
250 mg ou erlotinibe 150 mg (1ª geração) ou afatinibe 40 mg
(2ª geração), via oral, uma vez ao dia, continuamente. (NE1
GRA)
CONSIDERAÇÕES
A seleção dos pacientes para o uso de inibidores de tirosina cinase deve ser
feita baseado em critérios genotípicos e realizado rotineiramente para todos os
que apresentam componente adenocarcinomatoso na biópsia, de acordo com
recomendações do Colégio Americano de Patologia. As principais mutações
ditas de sensibilidade são a deleção do éxon 19 e a inversão L858R do éxon 21 no
gene codificador do EGFR, que juntas representam cerca de 95% das mutações
primárias do mesmo. A prevalência da mutação varia de, aproximadamente, 15%
na população ocidental até 60% em algumas séries que avaliaram a população
asiática, exclusivamente.
Base científica: as indicações acima baseiam-se em diversos estudos de fase
III, prospectivos, randomizados, os quais compararam TKI versus quimioterapia
baseada em platina no tratamento de primeira linha de pacientes com mutação
de EGFR e mostraram maior taxa de resposta (TR) e de sobrevida livre de
progressão (SLP) com o uso de TKIs. Os principais estudos são:
# Gefitinibe versus quimioterapia: IPASS (SLP 9,5 m x 6,3 m, HR 0,48), WJTOG
3405 (9,2 m x 6,3 m, HR 0,49) e NEJ 002 (SLP 11 m x 5,4 m, HR 0,30).30,31,32
# Erlotinibe versus quimioterapia: OPTIMAL (13 m x 4,6 m, HR 0,16) e EURTAC
(9,7 m x 5,2 m, HR 0,37).33,34
# Afatinibe versus quimioterapia: LUX LUNG 3 (11 m x 6,9 m, HR 0,58) e LUX
LUNG 6 (11 m x 5,6 m, HR 0,28).35,36
O doublet de platina oferecido no braço controle variou de acordo com o estudo
e ao analisá-los deve-se levar em consideração o momento em que o mesmo
foi desenhado e a população avaliada (predileção por doublet de platina com
gencitabina na população chinesa, por exemplo).
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• 2ª linha: inibidor de tirosina cinase - osimertinibe 80 mg
via oral, uma vez ao dia, continuamente (3ª geração) ou
quimioterapia com doublet de platina. (NE1 GRA ambos)
CONSIDERAÇÕES
A American Society of Clinical Oncology (ASCO) preconiza que todos os
pacientes com mutação ativadora do EGFR expostos a um TKI de primeira ou
segunda gerações e que tenham apresentado progressão de doença em vigência
do mesmo sejam rebiopsiados para investigação do mecanismo adquirido
de resistência à droga. Diversas publicações mostram que o principal destes
mecanismos é a mutação secundária T790M no éxon 20 do gene codificador do
EGFR, responsável por 50% - 60% dos casos.
Base científica: nestes pacientes, a recomendação é o uso do inibidor de tirosina
cinase de terceira geração osimertinibe, o qual teve sua aprovação acelerada
pelo Food and Drug Administration (FDA) baseado em estudo de fase II com
253 pacientes mostrando TR de 61% e SLP aproximada de 10 meses. Dados
muito superiores aos que se encontram com quimioterapia padrão.37 Quando
a pesquisa dessa mutação não é encontrada ou quando a droga não estiver
disponível, como no caso do Brasil, o tratamento de escolha ocorre como se
estivéssemos diante de um paciente sem mutação alvo e virgem de tratamento;
ou seja, quimioterapia com doublet de platina é a melhor conduta.
Vale ressaltar um cenário específico que são as oligoprogressões; isto é, paciente
que apresenta progressão de doença lenta, em geral pontual e assintomática.
Neste cenário, existe a possibilidade de seguir com o tratamento definido em 1ª
linha e postergar o de 2ª linha para momento em que haja progressão de doença
mais declarada, como surgimento de novas lesões ou aumento inquestionável ou
clinicamente significativo de lesões preexistentes.
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• 3ª linha: imunoterapia (nivolumabe ou pembrolizumabe) ou
quimioterapia com único agente. (NE1 GRA)

CONSIDERAÇÃO
As linhas subsequentes a partir da terceira linha seguem as mesmas diretrizes
dos tumores sem mutação conhecida.

Câncer de pulmão

Doença metastática com mutação alvo (driver mutation)
2) EML4-ALK
• 1ª linha: inibidor de ALK - crizotinibe 250 mg via oral,
diariamente (1ª geração). (NE1 GRA)
CONSIDERAÇÕES
Assim como no caso do EGFR, o Colégio Americano de Patologia indica a
pesquisa de rearranjo ALK – EML4 para todos os pacientes com componente
adenocarcinomatoso na biópsia. Os testes são feitos, em geral, sequencialmente
por serem mutuamente excludentes, iniciando-se pela pesquisa do EGFR e, caso
negativo, investiga-se ALK – EML4. Isso porque sua prevalência na população é
baixa, não ultrapassando 4–7%.
Base científica: a indicação acima baseia-se no estudo fase III, prospectivo,
randomizado PROFILE 1014, que comparou crizotinibe versus quimioterapia
baseada em platina (cis ou carboplatina) mais pemetrexede no tratamento de
primeira linha dos pacientes com rearranjo ALK, o qual mostrou maior taxa de
resposta (TR) e a sobrevida livre de progressão (SLP) com o uso da terapia alvo
(TR 74% x 45%, p < 0,001 / SLP 10,9 m x 7,0 m, HR 0,45).38

• 2ª linha: inibidor de ALK - ceritinibe 750 mg via oral, uma
vez ao dia, continuamente ou alectinibe 600 mg via oral,
duas vezes ao dia, continuamente (2ª geração) (NE2 GRA) ou
quimioterapia com doublet de platina. (NE1 GRA)
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CONSIDERAÇÕES
A Food and Drug Administration (FDA) aprovou os inibidores de ALK de
segunda geração, Ceritinibe e Alectinibe, para o tratamento dos pacientes que
falharam terapia prévia com Crizotinibe ou foram intolerantes ao mesmo sem
estudos de fase III, baseados nos dados preliminartes de TR e SLP
Base científica: em relação ao ceritinibe, um dos estudos I mostrou TR de 56% e
SLP de aproximadamente 7 meses.39
Já em relação ao alectinibe, o principal estudo, fase II, mostrou TR de 50% e
SLP de 8,9 meses.40 Ambas as drogas penetram a barreira hematoencefálica. No
Brasil não há aprovação das mesmas, de modo que os pacientes são abordados
como os não portadores de mutação e virgens de tratamento; ou seja, o
tratamento de escolha é quimioterapia com doublet de platina.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES
O tratamento do adenocarcinoma de pulmão mudou radicalmente desde
a melhor compreensão do papel da driver mutation (mutação alvo) na
carcinogênese. Atualmente, a ideia de uma assinatura genética associada à
grande parte desses tumores tem motivado o aumento dos estudos buscando
drogas alvo para as mutações encontradas. O Lung Cancer Consortium Mutation
mostrou que cerca de 64% dos pacientes com adenocarcinoma de pulmão tem
alguma mutação, porém nem todas de significado clínico conhecido. Os maiores
centros do mundo especializados no tratamento do câncer de pulmão sugerem a
inclusão destes pacientes com mutações em ensaios clínicos sempre que possível.
Há evidência de que condutas semelhantes às acima citadas possam ser
relevantes em outras mutações, como o uso de crizotinbe em 1ª linha metastática
(NE2 GRB) ou 2ª linha após falha à doublet de platina (NE2 GRA) nos portadores
de mutação de ROS1, que ocorre em 1-2% dos casos. Em função de o terminal
tirosina cinase do ROS1 ser semelhante ao terminal do ALK, crizotinibe foi
testado em estudo fase I com 50 pacientes, alcançando TR de 72% e SLP de 19,2
meses.41 Para as demais mutações encontradas, ainda são preliminares os dados
que validam terapias alvo, de forma que estes pacientes são tratados como não
portadores de mutação.
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Câncer de pulmão células não-pequenas
subtipo escamoso
• 1º linha: quimioterapia baseada em platina em combinação com
outro agente citotóxico por não mais que 6 ciclos (4 a 6 ciclos).

CONSIDERAÇÕES
Base científica: o benefício de quimioterapia com doublet de platina para
pacientes com CPNPC metastático é conhecido há décadas. Entretanto, a
avaliação da melhor combinação com platina se iniciou com estudo de Schiller
et al publicado em 2002.2 Os resultados foram semelhantes entre os esquemas
estudados e até aquele momento a escolha das drogas não se baseava por
características histológicas e sim pelo perfil de toxicidade e tolerância de cada
medicação. Em 2008, Scagliotti et al demonstrou que a histologia é um fator
importante na definição do tratamento quimioterápico quando os resultados de
seu estudo revelaram que a associação de cisplatina com gencitabina parece
oferecer resultados superiores a associação de cisplatina com pemetrexede em
pacientes com subtipo escamoso.4
No mesmo período, pacientes com histologia escamosa foram excluídos dos
estudos de fase III de doublet de platina com associação de bevacizumabe
(ECOG 4599 e AVAIL) pela toxicidade proibitiva revelada em estudo de fase II.9,10
A partir dos conhecimentos adquiridos por esses ensaios, pacientes com subtipo
escamoso não devem receber tratamento com bevacizumabe e ou pemetrexede.
As demais associações descritas se baseiam em referencias semelhantes a
histologia não escamosa.
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• Terapias subsequentes:
- Nivolumabe 3 mg/kg IV a cada 2 semanas. (NE1 GRA)
- Pembrolizumabe 2 mg/kg IV a cada 3 semanas. (NE1 GRA)
- Docetaxel 75 mg/m2 a cada 21 dias. (NE1 GRA)

CONSIDERAÇÕES
Quimioterapia por muito tempo foi a única opção neste cenário, entretanto
estudos recentes com imunoterapia revelam a superioridade de agentes como
nivolumabe e pembrolizumabe em relação a quimioterapia no contexto da
refratariedade e/ou progressão de doença após primeira linha de tratamento
também em pacientes com histologia escamosa.
Base científica: o estudo randomizado de fase III, CheckMate-017, comparou
nivolumabe versus docetaxel em pacientes com CPNPC histologia escamosa
após progressão de primeira linha. A taxa de resposta no braço tratado com
nivolumabe foi de 20% e 9% no braço tratado com docetaxel (P = 0,008). A
frequência de eventos adversos grau 3 e 4 também foi menor no braço tratado
com nivolumabe (7%) quando comparado com docetaxel (55%).42
O estudo randomizado de fase II/III, KEYNOTE-010 avaliou o uso de
pembrolizumabe em pacientes com CPNPC tratados previamente com
quimioterapia baseada em platina que apresentavam PDL1 positivo (>= 1%). Esse
estudo inclui pacientes com histologia escamosa e os resultados já descritos
neste capítulo favorecem o uso de pembrolizumabe nesse contexto.22
Os demais agentes, excluindo pemetrexede, bevacizumabe e inibidores de
tirosinoquinase, devem ser considerados em terapias subsequentes em pacientes
com histologia escamosa como descrito na histologia não escamosa.
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