
Mutações somáticas do EGFR* em casos de CPNPC†1

MUTAÇÕES E PROGNÓSTICO DE

SOBREVIDA
NO CPNPC

90% das mutações ocorreram
nos éxons 19, 18 e 21.1

São mutações ativadoras e que sensibilizam
os TKIs‡ do EGFR.1

Preveem uma resposta favorável, com taxa
de resposta de 60 a 70% para
os TKIs de 1ª geração.1

As mutações no EGFR, que causam resistência aos TKIs de 3ª geração
com mais frequência, substituem a cisteína no códon 797 do
éxon 20, evitando a ligação covalente.2

Mutações adicionais no éxon 20, nos códons 792 e 796,
também geram resistência aos TKIs de 3ª geração.2

Os TKIs usados atualmente não demonstram eficiência o suficiente para
pacientes com inserção no éxon 20 e são mais difíceis de tratar do
que aqueles com mutações clássicas.3-7

*EGFR = receptor do fator de crescimento epidérmico; †CPNPC= Câncer de Pulmão de Não Pequenas Células; ‡TKI = inibidor da tirosina quinase.



A SLP* com TKI† de 3ª geração em pacientes com tratamento
prévio com platina ou TKI de 1ª e 2ª geração
é de 3,6 meses.8

A taxa de resposta é inferior a 5% e a maioria dos
pacientes tem curtos intervalos de controle
da doença.8

A taxa de resposta objetiva com TKI de 3ª geração é de 8,7%
com tratamento prévio com platina ou TKI de
1ª e 2ª geração.8

*SLP = sobrevida livre de progressão; †TKI = inibidor de tirosina quinase.
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