
NOVIDADES NA ABORDAGEM TERAPÊUTICA  
DA PSORÍASE 
A psoríase é uma doença inflamatória cróni-
ca que afeta 2-3% da população mundial.1 
Atualmente, é considerada uma doença in-
flamatória sistémica imunomediada com 
manifestações predominantemente cutâneas.
A forma mais frequente da doença, respon-
sável por 85-90% dos casos, é a psoríase em 
placas. A psoríase gutata, eritrodérmica, 
inversa, palmoplantar e pustulosa generali-
zada são formas menos comuns da doença. 
A artrite psoriática manifesta-se em 5 a 40% 
dos doentes com psoríase. É considerada uma 
forma grave porque, se não for tratada, pode 
evoluir para deformidade e lesão articular 
permanente.1,2

A maior parte das formas de psoríase cur-
sa em episódios recorrentes (de semanas ou 
meses) com períodos de remissão (completa 
em alguns casos).3 Na maioria dos doentes, a 
doença manifesta-se de uma forma benigna, 
embora em alguns casos, possa ter repercus-
sões de âmbito físico, psicológico e social, 
conduzindo a uma redução significativa da 
qualidade de vida do doente.
No que concerne à gravidade da doença, 
a psoríase pode ser subclassificada em três 
categorias (ligeira, moderada e grave) con-
forme a extensão e a localização das lesões, a 
limitação psicossocial que provoca no doente, 
as alterações significativas do estado geral do 
doente (ex: psoríase pustolosa e eritrodérmica) 
e a presença ou não de artrite psoriática.2,3

A patogénese da psoríase tem sido tema de 
debate, designadamente, se a doença se inicia 
como um distúrbio primário dos queratinó-
citos ou como consequência de uma resposta 
imunológica alterada contra um antigénio, 
ainda não identificado. A primeira teoria tem 
sido abandonada sendo que, hoje em dia, a 
maioria dos autores considera a psoríase uma 
doença imunomediada que parece ser o re-
sultado da interação entre a suscetibilidade 
genética individual, o sistema imunitário e os 
fatores ambientais.1,3 Deste modo, a prolife-
ração excessiva da epiderme (queratinócitos 
epidérmicos hiperplásicos) que se observa 
nas lesões psoriáticas parece resultar de uma 
desordem imunológica associada à atividade 

aumentada de determinadas células (células 
T e dendríticas), as quais são responsáveis 
pela produção em excesso de múltiplas ci-
tocinas pró-inflamatórias, incluindo o fator 
de necrose tumoral alfa (TNF alfa) e várias 
interleucinas (IL).1,2,4

Existem múltiplos fatores que influenciam o 
aparecimento ou a exacerbação da doença, 
tais como: suscetibilidade genética individual 
(aproximadamente um terço dos doentes têm 
antecedentes familiares de psoríase); perío-
dos de stress; infeções bacterianas ou víricas; 
sazonalidade (com melhoria no verão e agra-
vamento na primavera e outono); consumo 
de álcool ou tabaco (podem desencadear 
ou exacerbar um episódio); consumo de de-
terminados fármacos (lítio, indometacina, 
inibidores da enzima de conversão da an-
giotensina, betabloqueadores, antagonistas 
dos canais de cálcio, entre outros).2,3

A obesidade tem sido reconhecida como um 
fator importante e diretamente relacionado 
com a incidência e a gravidade da psoríase, 
na medida em que pode induzir no tecido 
adiposo uma produção excessiva de múlti-
plas citocinas pró-inflamatórias implicadas 
na patogénese da psoríase.5 Para além disso, 
os doentes com psoríase moderada a grave 
têm um risco relativo de doença cardiovas-
cular quase três vezes superior ao da popu-
lação geral.2 
Deste modo, a intervenção dos profissionais 
de saúde em medidas não farmacológicas, 
tais como aconselhamento para cessação 
dos hábitos tabágicos, ou nutricional com 
vista à perda de peso e/ou incentivo ao au-
mento da atividade física, são componentes 
importantes dos cuidados a prestar ao doente 
com psoríase.
Atualmente, estão disponíveis diversas opções 
para o tratamento da psoríase que passam 
por terapêuticas farmacológicas tópicas, foto-
terapia e terapêuticas sistémicas. Na maioria 
dos casos, a terapêutica combinada é reco-
mendada para melhorar a eficácia do trata-
mento e minimizar os seus efeitos adversos.6

A melhor opção terapêutica deverá ser in-
dividualizada para cada doente, na medida 

em que depende de vários fatores, designa-
damente da gravidade da doença, da ex-
tensão das lesões ou outras características 
particulares, da relação risco-benefício de 
cada opção terapêutica, das terapêuticas 
instituídas previamente e sua consequente 
resposta, das comorbilidades do doente ou 
das suas preferências, mas também da sua 
acessibilidade aos tratamentos disponíveis.2,3,6 
Neste contexto, e para se manter o controlo 
da doença, torna-se necessário efetuar uma 
monitorização frequente da efetividade e 
segurança da terapêutica instituída, proce-
dendo ao seu ajuste sempre que necessário, 
de forma a melhorar os sintomas e diminuir 
a gravidade e extensão das lesões.6

A terapêutica tópica representa a primei-
ra linha no tratamento, para a maioria dos 
doentes com psoríase limitada (definida vul-
garmente como aquela que afeta menos de 
5% da superfície corporal). Também pode ser 
utilizada em associação com as terapêuticas 
sistémicas nos doentes com mais de 5% da 
superfície corporal atingida, para aliviar os 
sintomas ou minimizar a dose dos fármacos 
sistémicos.2,6

Os tratamentos tópicos disponíveis incluem, 
entre outros: os emolientes (coadjuvantes do 
tratamento), os corticosteroides tópicos e os 
análogos da vitamina D.
O tratamento prolongado com corticosteroi-
des tópicos deve ser evitado, especialmente 
com os mais potentes. A resposta clínica aos 
análogos da vitamina D é mais lenta que aos 
corticosteroides tópicos, mas geralmente 
conduz a períodos de remissão mais prolon-
gados.2 Os análogos da vitamina D possuem 
um perfil de segurança melhor, o que os torna 
úteis para o tratamento a longo prazo. Deve 
evitar-se a exposição solar após a sua aplica-
ção, uma vez que são fotossensibilizantes.3

A combinação de dois tratamentos tópicos, 
designadamente um análogo da vitamina D 
e um corticosteroide tópico, é considerada 
mais eficaz do que qualquer um dos fárma-
cos em monoterapia, sendo que a localização 
das lesões cutâneas influencia a escolha das 
formulações tópicas.2,3
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Vários estudos demonstram uma má ade-
são dos doentes aos tratamentos tópicos. As 
principais causas referidas pelos doentes são 
o tempo consumido na aplicação dos produ-
tos; a falta de instruções sobre os mesmos; 
o receio de efeitos secundários e a frustação 
com os resultados do tratamento. Neste sen-
tido, o sucesso da terapêutica tópica prescrita 
requer a educação e o aconselhamento do 
doente, evitando a sua falência.6

A fototerapia com radiação ultravioleta é re-
comendada como terapêutica de primeira li-
nha, na psoríase em placas moderada a grave, 
quando o envolvimento cutâneo é demasia-
do extenso para um tratamento baseado em 
fármacos por via tópica.2,6,7 Adicionalmente, 
também pode ser recomendada nos casos 
graves de psoríase das palmas das mãos, das 
plantas dos pés ou do couro cabeludo, em 
mulheres grávidas ou em doentes em que a 
terapêutica sistémica está contraindicada.6 A 
fototerapia pode ser utilizada concomitan-
temente com outros tratamentos tópicos ou 
sistémicos.2 Existem diferentes técnicas, mas 
todas exigem aplicações frequentes (duas a 
três vezes por semana), o que a torna uma 
opção pouco adequada a alguns doentes, na 
medida em que pode criar dificuldades labo-
rais devido à inconveniência de horários.2,3,8

De um modo geral, o tratamento sistémico 
está indicado na psoríase em placas extensa 
que não responde a outros tratamentos, nas 
formas eritrodérmica e pustolosa e na artri-
te psoriática.3,7

Relativamente à terapêutica sistémica conven-
cional, o metotrexato é o fármaco de eleição 
no tratamento da psoríase moderada a grave 
pela sua relação custo-efetividade e pelo seu 
perfil de segurança a longo prazo.2,7 A dose 
recomendada varia entre 7,5 a 25 mg com 
administração em toma única semanal.2 Está 
contraindicado na gravidez e aleitamento e 
deve ser complementado com uma adminis-
tração diária de ácido fólico para minimizar 
os seus efeitos adversos.3,6

A ciclosporina oral tem uma eficácia clínica 
similar ao metotrexato na psoríase em placas 
e um rápido início de ação, sendo um fár-
maco útil no tratamento das exacerbações 
da doença.2,3,7 É recomendada apenas para 
tratamentos intermitentes e de curta dura-
ção em doses de 2,5 mg a 5,5 mg/Kg/dia e 
requer monitorização devido aos seus efei-
tos adversos (nefrotoxicidade, hipertensão).3

A acitretina é um retinoide oral disponível 
para o tratamento da psoríase, que não pro-
duz imunossupressão, pelo que pode ser útil 
em doentes com infeções, doenças malignas 
ou com infeção por vírus da imunodeficiên-
cia humana.2

O conhecimento da fisiopatologia e das bases 
imunopatogénicas da psoríase levou à emer-
gência de novas terapêuticas biológicas. Estes 
fármacos têm como alvo elementos precisos 

da cascata imunológica que interferem, sele-
tivamente, nos processos imunológicos direta-
mente envolvidos na indução e manutenção 
das lesões psoriáticas.1 A sua introdução, na 
última década, constitui um avanço signifi-
cativo na abordagem da psoríase em placas 
moderada a grave, aumentando as opções 
terapêuticas, para além das já disponíveis.9 

No contexto da psoríase em placas moderada 
a grave, os fármacos biológicos são utilizados 
no tratamento de doentes não respondedores 
ou com contraindicação ou intolerantes às 
terapêuticas sistémicas convencionais.1,5 No 
entanto, e na curta história dos agentes bioló-
gicos, nem só se somam sucessos. Por exemplo, 
o efalizumab (um inibidor das células T) foi 
retirado do mercado por ter sido associado 
a um potencial risco de desenvolvimento de 
leucoencefalopatia multifocal progressiva.1

Assim, continua a existir alguma preocu-
pação relativamente ao perfil de segurança 
dos fármacos biológicos, designadamente à 
imunossupressão causada por estes agentes e 
consequente risco potencialmente aumentado 
de desenvolvimento de infeções graves (ex: 
tuberculose), de neoplasias, de Major Adverse 
Cardiovascular Events ou de doenças desmie-
linizantes, o que pode limitar o seu uso.1,9

Na Tabela Nº1 estão listados os novos fár-
macos associados ao tratamento da psoríase 
com alvos biológicos específicos. Alguns dos 
fármacos detalhados ainda se encontram em 
fase de investigação e, consequentemente, 
sem autorização de introdução no mercado 
em Portugal. 
No que concerne ao alvo molecular, há vá-
rias categorias de fármacos, designadamente 
os que atuam como inibidores do fator de 
necrose tumoral alfa (anti-TNF alfa), os ini-
bidores das interleucinas ou pequenas mo-
léculas com mecanismo de ação intracelular 
e imunomodulador.5,10 

No contexto do tratamento da psoríase em 
placas, o etanercept, o adalimumab, o uste-
cinumab e o secucinumab são fármacos que 
podem ser administrados por via subcutânea, 
pelo próprio doente. Possuem diferenças re-
lativamente ao intervalo de administração: 
o etanercept é administrado com uma fre-
quência semanal ou bissemanal (conforme 
a dose); o adalimumab com uma frequência 
quinzenal; o ustecinumab requer apenas uma 
administração trimestral (na dose de manu-
tenção) e o secucinumab apresenta uma fre-
quência mensal (na dose de manutenção).2,6

Com base nos resultados dos ensaios clínicos, 
que demonstraram uma eficácia superior do 
secucinumab comparativamente à do placebo 
(Estudo ERASURE) e também à do etaner-
cept (Estudo FIXTURE), o secucinumab é 
o fármaco biológico disponível com maior 
eficácia para o tratamento da psoríase mo-
derada a grave. O seu perfil de segurança é 
similar ao dos outros fármacos biológicos.8,9,11

À medida que surgem novos fármacos bio-
lógicos no arsenal terapêutico, o desafio da 
prática clínica será escolher a melhor opção 
terapêutica para cada situação clínica. Há 
alguns critérios que podem ser úteis na se-
leção individualizada do fármaco biológico, 
tais como: a presença de artrite psoriática, a 
existência de doença inflamatória intestinal 
concomitante (neste caso será preferível se-
lecionar o infliximab ou o adalimumab em 
detrimento do secucinumab), as preferências 
do doente relativamente à frequência de in-
jeções, o risco de não adesão ao tratamento, 
o peso do doente, a formação de anticorpos 
(o secucinumab apresenta uma baixa taxa de 
formação de anticorpos) ou a falência a trata-
mento prévio com outros fármacos biológicos.5,8 
Por outro lado, os fármacos biológicos estão 
associados a encargos económicos elevados, 
requerem administração parentérica, para 
além de existirem doentes que experimen-
tam perda do efeito terapêutico durante o 
tratamento. Estes fatores levaram ao desen-
volvimento de novas moléculas orais com 
ação imunomoduladora e classificadas como 
“Pequenas moléculas com mecanismo de ação 
intracelular”.10,12-14 Há várias moléculas em 
investigação, nomeadamente os inibidores 
da Janus cinase, os inibidores das enzimas 
fosfodiesterases e os A3 adenosine receptor ago-
nists (A3AR).10,13,14 Os estudos publicados até 
à data sugerem que estes fármacos não são 
tão eficazes quanto os biológicos, embora 
possuam a vantagem de poderem ser admi-
nistrados por via oral ou tópica e de condu-
zirem a custos de produção muito menores 
que os fármacos biológicos.10

O apremilaste é um fármaco oral com um 
mecanismo de ação intracelular, tendo sido 
o primeiro inibidor seletivo das enzimas fos-
fodiesterases do tipo 4 (PDE 4) autorizado no 
tratamento da psoríase. Estas enzimas estão 
localizadas em várias células do sistema imu-
nitário (monócitos, células T e neutrófilos) 
e a sua inibição contribui para aumentar a 
secreção de agentes anti-inflamatórios e ini-
bir a libertação de mediadores associados ao 
processo inflamatório.4,7,10,12 No entanto, este 
medicamento não está comercializado em Por-
tugal, segundo a base de dados INFOMED 
(INFARMED). Em França, a Commission de 
la transparence, integrada nas autoridades de 
saúde, concluiu que este fármaco não aporta 
mais-valia, quer na psoríase, quer na artrite 
psoriática.15

O fumarato de dimetilo é outro fármaco oral 
com aprovação recente no tratamento da pso-
ríase moderada a grave e com um mecanismo 
de ação diferente do apremilaste. Os estudos 
publicados sugerem uma eficácia superior à 
do placebo, mas a sua eficácia comparativa 
à do metotrexato é incerta, sendo necessá-
rios mais estudos para avaliar a qualidade 
da evidência produzida.16 
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Ao longo da vida de um doente com psoríase 
é previsível que haja necessidade de mudanças 
entre diferentes tratamentos, pelo que a exis-
tência de uma maior variedade de alternativas 
terapêuticas e diferentes mecanismos de ação 
é uma vantagem acrescida. Embora estejam 
disponíveis várias alternativas terapêuticas sis-
témicas para os doentes, há ainda um número 
significativo de doentes não respondedores à 
terapêutica. A falta de resposta ou a perda do 
efeito terapêutico, ocorre especialmente nos 

doentes em terapêutica oral ou em tratamento 
com inibidores TNF alfa.13

Relativamente aos fármacos biológicos mais 
recentes, os dados de segurança a longo pra-
zo ainda são limitados. Neste contexto, uma 
monitorização adequada do tratamento destes 
doentes (associada a registos clínicos completos) 
é absolutamente recomendada.1,10

Em suma, é necessária mais investigação médica 
e mais estudos clínicos nas áreas de imunolo-
gia, genética, biologia molecular e farmacolo-

gia para ajudar a completar o conhecimento 
científico sobre a psoríase e o seu tratamen-
to.13 O impacto que esta doença pode ter na 
qualidade de vida do doente deverá encorajar 
desenvolvimentos futuros.14

JOANA AMARAL 
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Fármaco
Categoria 

imuno
moduladora

Alvo molecular Via de  
administração

Tratamento  
da psoríase  
em placas  
moderada 
a grave em 

adultos?

Tratamento  
da artrite  
psoriática  

em adultos?
Observações

Etanercept

Anticorpos  
anticitocinas  
e proteínas  

de fusão

Inibidor TNF alfa Subcutânea Sim* Sim*

Adalimumab Inibidor TNF alfa Subcutânea Sim*  Sim*  

Infliximab Inibidor TNF alfa Intravenosa Sim* Sim*  

Golimumab Inibidor TNF alfa Subcutânea Não Sim*  

Certolizumab pegol Inibidor TNF alfa Subcutânea Não Sim*  

Ustecinumab
Inibidor IL12/IL23  
subunidade p40

Subcutânea Sim* Sim*  

Secucinumab Inibidor IL17A Subcutânea Sim* Sim*  

Ixecizumab Inibidor IL17A Subcutânea Sim* Não  

Tildracizumab
Inibidor IL23  

subunidade p19
Não Não Em ensaio clínico

Guselkumab
Inibidor IL23  

subunidade p19
Não Não Em ensaio clínico

Brodalumab
Anticorpo  

antirrecetor
Bloqueador do  
recetor IL17A

Subcutânea Não Não Em ensaio clínico

Apremilaste Pequenas  
moléculas  

com mecanismo  
de ação intracelular

Inibidor da PDE4 Oral Sim* Sim*  

Fumarato de dimetilo Inibidor NRF2/HO1 Oral Sim* Não

Tofacitinib Inibidor da JAK1/JAK3 Oral, tópico Não Não Em ensaio clínico

Ruxolitinib Inibidor da JAK1/JAK2 Tópico Não Não Em ensaio clínico

TABELA NO 1 - NOVOS FÁRMACOS ASSOCIADOS AO TRATAMENTO DA PSORÍASE EM PLACAS. 
Adaptado de 10, 13 e 14.

JAK Janus cinase; PDE4 Fosfodiesterase 4; NRF2/HO1 existente nas células dendríticas e macrófagos
*Aprovação na Europa segundo as condições específicas detalhadas no Resumo das Características de cada Medicamento (Marca Comercial) consultada na base de dados 
INFOMED (INFARMED)
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NOVIDADES TERAPÊUTICAS NO MELANOMA AVANÇADO
O melanoma cutâneo é o tipo de cancro de 
pele mais agressivo, com crescente incidência a 
nível global.1,2 Na Europa, esta varia entre 3-5 
casos/100 000 habitantes/ano nos países do 
Sul e 12-25 nos países nórdicos.3 A exposição à 
radiação UV é o principal fator contribuinte,1-4 
sendo essenciais campanhas de educação do pú-
blico, enfatizando a necessidade de evitar uma 
excessiva exposição ao sol e promovendo o uso 
regular de protetores solares.1,3,4

A maioria dos casos é diagnosticada numa fase 
precoce, em que a excisão cirúrgica pode ser cura-
tiva.2,4-6 Contudo, alguns dos doentes apresentam-
-se com doença metastática e outros desenvolvem 
metástases após um tratamento inicial.6 A deteção 
tardia tem um prognóstico muito desfavorável1,2,4,7 
e uma progressão extremamente rápida, com a 
sobrevivência média medida em meses.1,2

Durante décadas, a quimioterapia baseada na 
dacarbazina foi a abordagem utilizada para 
tratamento do melanoma metastático,2 apre-
sentando níveis de eficácia muito baixos,7-9 e sem 
efeito na sobrevivência.6,8

Os enormes progressos na compreensão da imu-
nobiologia e biologia molecular do melanoma 
conduziram a inovações terapêuticas que alte-
raram o paradigma de tratamento dos doentes 
com doença avançada.1,7 As taxas de resposta têm 
aumentado acentuadamente desde a implemen-
tação de terapias especificamente desenvolvidas 
para atuarem em mutações oncogénicas ou no 
bloqueio da resposta imunitária.1,4,6-8

IMUNOTERAPIA
A interleucina- 2 (IL2) em dose elevada foi o 
primeiro tratamento a modificar a história na-
tural dos doentes com melanoma metastático.6,7 
É uma citocina que estimula a geração de lin-
fócitos killer, que detetam e provocam a lise das 
células tumorais.8,10

A taxa de resposta global da IL2 em dose ele-
vada é da ordem dos 13-16%,1,10,11 com 5-8% 
de respostas completas duráveis.7 Um pequeno 
subgrupo de doentes beneficia de uma regressão 
durável, sobrevida prolongada e, mais raramente, 
cura,6,7,10,11 mas à custa de graves reações adver-
sas.1,7,8,10,11 A sua elevada toxicidade limita a sua 
utilização a doentes cuidadosamente seleciona-
dos, acompanhados em centros com experiência 
nesta terapêutica.6,7

Os linfócitos T desempenham um papel central 
na reação imunitária contra o cancro. Para pre-
venir uma ativação excessiva e evitar reações de 
autoimunidade, estes linfócitos possuem recetores 
coinibitórios, também conhecidos como “pontos 
de controlo” (checkpoints) imunitários, com a ca-
pacidade para diminuir a resposta imunitária – 
regulação negativa. A capacidade dos linfócitos 
T para aniquilar as células tumorais é diminuída 
pelo aumento da expressão, nas células tumorais, 

de ligandos para estes recetores coinibitórios. 
Desta interação resultam sinais que inibem a 
ação dos linfócitos T sobre as células tumorais. 
Os recetores coinibitórios melhor caracterizados 
são o antigénio 4 do linfócito T citotóxico (CTLA-
4) e a proteína de morte celular programada 1 
(PD-1)1,6,11 para os quais se desenvolveram anti-
corpos monoclonais, denominados inibidores 
dos checkpoints imunitários. Ao impedirem 
a interação entre reguladores negativos e os li-
gandos expressos pelas células tumorais, têm a 
capacidade de quebrar a tolerância dos linfócitos 
T e restaurar a resposta imunitária antitumoral.1,6

ANTICORPOS MONOCLONAIS 
ANTI-CTLA-4
Aprovado em 2011,1,7 o ipilimumab é um 
anticorpo monoclonal que se liga ao recetor 
CTLA-4 e bloqueia a sua interação com os seus 
ligandos CD80/CD86, aumentando a ativação 
e proliferação dos linfócitos T.1,5,8,9

Nos ensaios clínicos mostrou prolongar a sobrevida 
global, tanto nos doentes previamente tratados 
como em não tratados.1,9,12 Em alguns pode in-
clusive causar uma sobrevida prolongada;1,2,9,12 
uma meta-análise recente aponta para que seja 
este o caso em cerca de 20% dos doentes com 
melanoma avançado1,7,9,12 chegando, nalguns 
casos, a atingir 10 anos.2,12 Tem também sido 
utilizado como tratamento adjuvante após res-
seção cirúrgica de melanomas de alto risco,12 ou 
quando há envolvimento dos gânglios linfáticos 
regionais,3,5 na dose de 10 mg/kg, 4 doses a cada 
3 semanas, com doses adicionais cada 12 sema-
nas até ao máximo de 3 anos,3,5,12 recorrência da 
doença ou toxicidade intolerável.5
A resposta ao tratamento com ipilimumab é len-
ta.6,12 Pode ocorrer um aumento tumoral inicial, 
antes que ocorra estabilização ou regressão.1,6,12 O 
agravamento transitório pode ser um obstáculo 
ao uso em doentes com carga tumoral elevada.1 
Foram desenvolvidos critérios específicos para a 
avaliação da resposta radiográfica.7,12

O ipilimumab pode causar efeitos adversos imu-
nitários graves,1,7,9,12 que podem ocorrer após a 
descontinuação do tratamento.5 

ANTICORPOS MONOCLONAIS 
ANTI-PD-1
Os antagonistas do recetor PD-1, nivolumab e 
pembrolizumab, são anticorpos monoclonais 
humanizados que impedem a união do recetor 
ao ligando PD-L1, o que desbloqueia o checkpoint 
imunitário e permite a proliferação dos linfóci-
tos T, infiltração do tumor e aumento da função 
efetora.7,8,12 Ensaios clínicos recentes mostraram 
elevadas taxas de resposta objetiva: 31% para o 
nivolumab e 38% para o pembrolizumab,8 du-
ráveis e com início relativamente rápido.1
Nivolumab. Num ensaio em doentes sem tra-
tamento prévio, mostrou melhorar a sobrevida 

global a um ano (72,9% vs. 42,1%; p<0,001) 
relativamente à dacarbazina,1,3,5,7,10,12 com taxas 
superiores de resposta objetiva (40% vs. 14%%; 
p<0,001).5,7,9,10,12 Em doentes refratários ao ipi-
limumab, foi estudado comparativamente à 
quimioterapia, com taxas superiores de resposta 
objetiva [31,7% - intervalo de confiança (IC) 95% 
23,5-40,8%  vs 10,6% - IC 95% 3,5-23,1%].1,5,7,9,12

Pembrolizumab. Foi estudado em doentes re-
fratários ao ipilimumab, com obtenção de uma 
sobrevida livre de progressão aos 24 meses a 
rondar os 20% em contraste com <1% no gru-
po tratado com quimioterapia,12 com uma taxa 
de resposta global superior a 20% face a 4% no 
grupo de controlo (p<0,0001).1,5,12 Foi também 
comparado ao ipilimumab num ensaio de fase 
III, tendo demonstrado uma melhor sobrevida 
livre de progressão, melhor taxa de sobrevivên-
cia a um ano e melhor taxa de resposta objetiva, 
com melhor perfil de toxicidade.1,5,12 Resultados 
recentes referem uma sobrevida livre de progres-
são aos 24 meses significativamente superior para 
o pembrolizumab (34% vs. 15%; taxa de risco 
para o pembrolizumab vs. ipilimumab 0,56; IC 
95% 0,47-0,65).12

Os efeitos adversos mais sérios dos antagonis-
tas PD-1 são igualmente de tipo imunitário,5,12 

apesar de menos frequentes que os associados 
ao ipilimumab.1,4,12

Os efeitos adversos imunitários do ipilimumab e 
dos inibidores PD-1 podem obrigar à suspensão 
do tratamento, temporária ou definitiva; pode 
também ser necessário o uso de corticosteroides 
sistémicos.5,11 As disfunções endócrinas podem 
requerer terapêutica de substituição.11 Existem 
algoritmos que orientam o manejo destes efeitos 
adversos na prática clínica.5,9 
Os antagonistas PD-1 obtiveram melhores resul-
tados clínicos que o ipilimumab.2,4,5 São atualmen-
te a abordagem imunoterapêutica de primeira 
escolha na maioria dos doentes com melanoma 
avançado.3,5,12 

ASSOCIAÇÃO DE INIBIDORES  
DOS CHECKPOINTS IMUNITÁRIOS
Uma vez que os inibidores CTLA-4 e PD-1 
bloqueiam a regulação negativa dos linfócitos 
T em alvos diferentes, surge a possibilidade de 
terapêuticas combinadas.1,7

A associação do ipilimumab ao nivolumab foi 
estudada em doentes com melanoma avançado 
sem tratamento prévio, com taxas de resposta glo-
bais superiores face aos fármacos isoladamente. 
Um ensaio de fase III mostrou uma sobrevida 
média livre de progressão significativamente 
superior para a associação (11,5 meses) vs. ipi-
limumab (2,9 meses) ou nivolumab (6,9 meses) 
(p<0,001).1,4,5,8,10,12 A taxa global de resposta foi 
de 58% (IC 95% 52-63,2%) para a associação, 
19% (IC 95% 14,9-23,8%) no grupo do ipilimu-
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mab e 44% (IC 95% 38,1-49,3%) no grupo do 
nivolumab; os efeitos adversos graves foram mais 
frequentes com a associação.1,5,12 A associação de 
ipilimumab e nivolumab pode ser equacionada 
para doentes com estado geral favorável, capazes 
de tolerar os seus efeitos adversos mais marcados.5

TERAPIA MOLECULAR-
INIBIDORES DA TRANSDUÇÃO 
DO SINAL
A via de sinalização da proteína cinase ativada 
pelo mitogénio (MAPK), que promove o cresci-
mento, a diferenciação e a sobrevivência celular,1,5 
é uma das mais importantes para o desenvolvi-
mento tumoral.1 A BRAF é uma proteína cinase 
que ativa esta via de sinalização, responsável por 
transferir sinais para o crescimento celular a partir 
da superfície para o núcleo.1,5,8,11 Aproximada-
mente 60% dos melanomas possuem mutações 
no gene BRAF.1,9,13 A mais frequente é a substi-
tuição da valina na posição 600 da BRAF 1,5,8,11 
por ácido glutâmico (V600E),1,8,13 resultando na 
expressão de uma proteína BRAF constitucio-
nalmente ativa, que transmite sinais constantes 
para o crescimento celular,1,5,8 a transformação 
maligna2,9 e a supressão da apoptose.1 A proteína 
MEK, que se encontra imediatamente a jusante 
da BRAF na via MAPK, também está envolvida 
na proliferação tumoral descontrolada.5,11

A compreensão do papel da ativação da via 
MAPK conduziu à identificação de diversos al-
vos terapêuticos e ao desenvolvimento de abor-
dagens13 que, em vez de terem como alvo todas 
as células em divisão, são dirigidas apenas a uma 
mutação molecular específica.1

INIBIDORES BRAF
Incluem o vemurafenib e o dabrafenib.1,4,5,8,13 
Ambos demonstraram benefícios clínicos seme-
lhantes em ensaios realizados vs. dacarbazina – 
sobrevida livre de progressão de 5,3 meses para 
o vemurafenib (p<0,001) e 5,1 meses para o 
dabrafenib (p<0,0001) vs. 1,6 e 2,7 meses para 
a dacarbazina, respetivamente.1,4,5 Contudo, a 
grande maioria dos doentes acaba por sofrer 
progressão da doença no decorrer do 1.º ou 2.º 
ano de tratamento7,13 ao adquirir resistência aos 
fármacos.7,8 
Vemurafenib.  Foi o primeiro dos inibidores 
BRAF a ser testado em ensaios de fase III, nos 
quais demonstrou prolongar a sobrevida média 
relativamente à dacarbazina,1,5,9,11,13 de 9 para 
13,6 meses,5,7,9,13 com uma taxa de resposta ob-
jetiva de 48% para o vemurafenib (IC 95% 42-
55%) e 5% para a dacarbazina (IC 95% 3-9%).1,5 
Dabrafenib. Num ensaio comparativo de fase 
III com a dacarbazina, o dabrafenib conseguiu 
uma sobrevida livre de progressão de 5,1 meses 
vs. 2,7 meses para a dacarbazina,1,5,13 com uma 
taxa global de resposta objetiva de 50% (IC 95% 
42,4-57,1%) para o dabrafenib vs. 6% para a 
dacarbazina (IC 95% 1,8-15,5%).5

Os inibidores BRAF estão associados ao desenvol-
vimento de neoplasias cutâneas secundárias,5,9,11,13 

como carcinomas de células escamosas e quera-
toacantomas.5,13 Este efeito parece associado à 
ativação paradoxal da via MAPK, por bypass da 
inibição da BRAF.13 O dabrafenib está associado 
a uma maior incidência de pirexia e o vemurafe-
nib a um maior risco de fotossensibilidade.5,7,9,13

INIBIDORES MEK
Uma das estratégias para contornar a resistência 
aos inibidores BRAF foi o desenvolvimento de 
inibidores das proteínas MEK.1,5,8,9,11 Devido ao 
elevado número de mutações identificado nes-
tas proteínas, têm sido investigados inibidores 
MEK de largo espetro,8 como o trametinib e 
o cobimetinib.
Trametinib. É um inibidor MEK1/MEK2,1,5,11,13 
potente e altamente específico.13 Mostrou dimi-
nuir a progressão do melanoma avançado, com 
melhoria da sobrevida livre de progressão e da 
sobrevida média.1,8,9,11 Num estudo de fase III que 
o comparou com quimioterapia – dacarbazina 
ou paclitaxel, a sobrevida livre de progressão foi 
de 4,8 meses para o trametinib vs. 1,5 meses com 
a quimioterapia (p<0,001),1,5,7,13 com uma taxa 
de resposta objetiva de 22% (IC 95% 17-28%) 
vs. 8% (IC 95% 4-15%; p=0,01), respetivamen-
te.5 Contudo, os benefícios obtidos não são da 
mesma ordem de grandeza do que os atingidos 
com os inibidores BRAF. 9 Não está associado a 
neoplasias cutâneas secundárias.5
Cobimetinib. Inibidor MEK1/MEK2, es-
tudado e aprovado somente em associação ao 
vemurafenib.1,5,13 

ASSOCIAÇÕES DE INIBIDORES 
BRAF/INIBIDORES MEK
A monoterapia com inibidores BRAF e MEK 
mostrou benefícios clínicos no melanoma com 
mutação BRAF.1,7 Contudo, é quase inevitável 
o surgimento de resistência.1 Ao ter como alvo 
diferentes moléculas da mesma via de sinaliza-
ção, a associação dos 2 inibidores pode atrasar a 
resistência adquirida, melhorar a duração da res-
posta e prevenir o desenvolvimento de neoplasias 
cutâneas secundárias.1,5,13 Os ensaios efetuados 
mostraram benefícios na taxa global de resposta, 
bem como na sobrevida livre de progressão.4 Os 
dados provenientes dos estudos com associações 
de inibidores BRAF/inibidores MEK conduzi-
ram a que os inibidores MEK tenham deixado 
de ser recomendados em monoterapia, ou após 
terapêutica com um inibidor BRAF.5,7,14

Dabrafenib/Trametinib. Associação estudada 
em diversos ensaios, tendo resultado numa me-
lhoria da sobrevida livre de progressão, na taxa 
de sobrevivência e na taxa global de resposta, 
comparativamente ao dabrafenib isoladamen-
te.1,9,11,13 Um ensaio de fase III, que comparou 
esta associação com monoterapia com o vemu-
rafenib, reportou uma sobrevida média livre de 
progressão de 11,4 meses com a associação vs. 
7,3 meses com o vemurafenib (p<0,001),5,7,13 e 
uma taxa de sobrevivência a um ano de 72% 
(IC 95% 67-77%) vs. 65% (IC 95% 59-70%), 
respetivamente.5,13 Aos melhores resultados ob-
tidos com a associação, acresce o melhor perfil 

de efeitos adversos, com menor risco de reações 
graves e de neoplasias cutâneas secundárias.5,7,9,13 
As respostas obtidas são duráveis, com um estudo 
de seguimento de longa duração a reportar taxas 
de sobrevivência a 3 anos na ordem dos 40%.13

Vemurafenib/Cobimetinib. Esta associação 
foi estudada num ensaio de fase III, comparativa-
mente a monoterapia com o vemurafenib. 1,5,7 A 
associação dos 2 fármacos obteve uma sobrevida 
livre de progressão de 12,3 meses vs. 7,2 meses 
para monoterapia com o vemurafenib (taxa de 
risco para a associação vs. monoterapia 0,58; 
IC 95% 0,46-0,72),13 com benefício também 
na taxa global de resposta objetiva e na sobre-
vivência global.7,13 

SELEÇÃO DA TERAPÊUTICA 
E SEQUÊNCIA DO 
TRATAMENTO
A imunoterapia e a terapia molecular têm papéis 
bem estabelecidos, com base na obtenção de 
taxas duráveis de remissão e no prolongamento 
da sobrevida global.6 (Tabela 1) A terapêutica 
de escolha, a sua sequência e combinação não 
estão ainda bem determinadas.4 É necessário 
efetuar o despiste de mutações, particularmen-
te da BRAF, de forma a orientar as decisões de 
tratamento.3,4,11 

DOENTES SEM MUTAÇÃO BRAF
As opções entre os inibidores do checkpoint imu-
nitário incluem a monoterapia com o pembro-
lizumab ou o nivolumab,5,6,14,15 ou a associação 
nivolumab/ipilimumab. A monoterapia com o 
ipilimumab já não é recomendada em primeira 
linha devido à evidência, proveniente de ensaios 
clínicos, da sua menor eficácia face à monoterapia 
com inibidores PD-1 ou à sua associação com 
o nivolumab;5,6,14 contudo, algumas normas de 
tratamento continuam a inclui-la nas abordagens 
de primeira escolha.4,15

A escolha entre monoterapia com inibidores 
PD-1 ou a associação nivolumab/ipilimumab 
deve ter subjacente a consideração de que, ape-
sar de a associação proporcionar uma melhor 
sobrevida livre de progressão, isto ocorre à custa 
de um risco muito superior de toxicidade imu-
nitária grave.5,14 Se a associação de um inibidor 
PD-1 com o ipilimumab não estiver disponível, 
ou se o doente não estiver apto a tolerar os po-
tenciais efeitos adversos imunitários, a alterna-
tiva é monoterapia com o pembrolizumab ou 
o nivolumab.6

DOENTES COM MUTAÇÃO BRAF
Em doentes portadores da mutação BRAF, a 
combinação de inibidores BRAF/inibidores 
MEK é a terapêutica preferencial,5,14,15 com 
base em ensaios de fase III que, em primeira 
linha, demonstraram melhor eficácia com um 
risco similar de efeitos adversos.14 Os inibidores 
do checkpoint imunitário mostraram eficácia in-
dependentemente da presença ou não da muta-
ção BRAF, pelo que constituem opções válidas 
nestes doentes.6,14,15 
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As respostas aos inibidores do checkpoint imu-
nitário são mais tardias, mas podem originar 
sobrevivências duradouras; assim, a imunotera-
pia pode ser a opção preferencial para doentes 
com um bom estado funcional,6,14 pois existe 
uma margem temporal para que possa ocor-
rer resposta.14 Em casos nos quais a doença 
seja sintomática, rapidamente progressiva ou 
em que o estado geral do doente pareça estar 
a deteriorar-se, a terapêutica dirigida para a 
mutação BRAF pode ser preferível, pois está 

associada a respostas mais rápidas.3,5,6,14 A es-
colha entre inibidores do checkpoint imunitário 
ou terapêutica dirigida em primeira linha é 
dificultada pela inexistência de ensaios com-
parativos.14

A evidência disponível sugere que os inibido-
res BRAF são eficazes quando administrados 
após imunoterapia,3,6 bem como que esta seria 
eficaz após terapêutica com inibidores BRAF,3 
mas são necessários estudos para determinar 
a sequência ótima de tratamento.5,6

TERAPÊUTICA SISTÉMICA  
DE SEGUNDA LINHA 
As opções de 2.ª linha, após progressão ou má-
ximo benefício, dependem do estado do doente 
e do estado BRAF. Recomenda-se que sejam 
somente utilizados fármacos distintos dos já 
prescritos, de diferente classe farmacológica,14 
sendo válidas todas as opções de 1.ª linha.14,15

ANA PAULA MENDES
Farmacêutica
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FICHA TÉCNICA

Fármacos Posologia Efeitos adversos principais Papel na terapêutica

Ipilimumaba 3 mg/kg i.v. a cada 3 semanas num total de 4 doses
Diarreia, prurido, colite, hepatite, 
dermatite, neuropatia e endocrinopatia 
(hipofisite)

1.a linha: em associação ao nivolumab
2.a  linha: em monoterapia ou em asso-

ciação a nivolumab

Nivolumaba,b
Monoterapia: 3 mg/kg i.v a cada 2 semanas
Com ipilimumab: 1 mg/kg a cada 3 semanas (4 
doses), seguindo-se um regime igual ao acima

Fadiga, prurido, erupção cutânea, diar-
reia, pneumonite, colite, hepatite, nefrite 
e endocrinopatia – mais frequentes em 
associação

1.a  linha: monoterapia ou em associação 
ao ipilimumab

2.a  linha: doentes sem tratamento prévio 
com esta classe

Pembrolizumaba,b 2 mg/kg a cada 3 semanas
Fadiga, erupção cutânea, prurido,
diarreia, náuseas, artralgia, pneumonite, 
colite, hepatite, nefrite e endocrinopatia

1.a linha: monoterapia 
2.a  linha: doentes sem tratamento prévio 

com esta classe

Dabrafenibb
150 mg p.o. 12/12 h
Definidos patamares de redução de dose consoan-
te a gravidade dos efeitos adversos

Cefaleia, pirexia, artralgia, fadiga, 
náuseas, alopécia, erupção cutânea, hi-
perqueratose e carcinoma espinhocelular

Monoterapia ou em associação (pre-
ferencial) com trametinib em doentes 
com mutação BRAF V600

Vemurafenibb
960 mg p.o. 2 vezes/dia
Esquemas de redução de dose, interrupção ou 
suspensão, para gestão dos efeitos adversos

Ver dabrafenib e ainda fotossensibili-
dade, prolongamento do intervalo QTc e 
potenciação da radiotoxicidade

Monoterapia ou em associação (prefe-
rencial) com cobimetinib em doentes 
com mutação BRAF V600

Trametinibb
2 mg p.o. 1 vez/dia
Definidos patamares de redução de dose consoan-
te a gravidade dos efeitos adversos

Pirexia, fadiga, náuseas, cefaleia, diarreia, 
erupção cutânea, artralgia, hipertensão, 
tosse, hemorragia e pneumonite

Em associação com dabrafenib em 
doentes com mutação BRAF V600

Cobimetinibb

60 mg p.o. 1 vez/dia durante 21 dias consecutivos, 
seguidos por uma pausa de 7 dias - ciclo de 28 dias 
Esquemas de modificação de dose consoante 
efeitos adversos

Diarreia, erupção cutânea, fotossensibili-
dade, náuseas, pirexia, aumento das tran-
saminases, retinopatia serosa, hemorragia 
e disfunção ventricular esquerda

Em associação com vemurafenib em 
doentes com mutação BRAF V600

TABELA 1. NOVOS FÁRMACOS SISTÉMICOS PARA MELANOMA AVANÇADO5,14

a) Efeitos adversos imunitários podem levar a atraso das doses ou a interrupção permanente. 
b)  Tratamento continuado enquanto se observar benefício clínico ou até toxicidade inaceitável.
Devem ser consultados os respetivos RCM para informação adicional sobre efeitos adversos, interações, modo de administração e detalhes de ajuste de dose consoante a gravida
de dos efeitos adversos.


