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Resumo dos resultados do ensaio clínico  

Estudo de atezolizumab (imunoterapia) com quimioterapia 
em comparação com quimioterapia isolada em pessoas 

com um tipo de cancro do pulmão denominado "cancro do 
pulmão de não pequenas células (CPNPC) escamoso" 

 

 
Consulte o final do resumo para obter o título completo do estudo. 
 
Acerca deste resumo 
Este é um resumo dos resultados de um ensaio clínico 
(denominado "estudo" neste documento) – redigido para: 
• Membros do público e  
• Pessoas que participaram no estudo. 
 
Este resumo baseia-se em informações conhecidas no 
momento da sua redação. 
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Glossário  
• CPNPC = cancro 

do pulmão de não 
pequenas células 

 
 

O estudo teve início em junho de 2015 e este resumo inclui 
todos os resultados que foram analisados em janeiro de 
2018 e em outubro de 2018. No momento em que este 
resumo é redigido, o estudo ainda está a decorrer, com 
pessoas ainda a receber tratamento – este resumo 
apresenta os resultados completos apenas de parte do 
estudo. 
Os resultados deste estudo podem ser diferentes dos de 
outros estudos com o mesmo medicamento. Um estudo 
não nos pode dizer tudo sobre até que ponto um 
medicamento é seguro ou funciona. São precisas muitas 
pessoas em muitos estudos para descobrir tudo o que 
precisamos de saber.  
 
Isto significa que não deve tomar decisões com base 
exclusivamente neste resumo – fale sempre com o seu 
médico antes de tomar uma decisão sobre o seu 
tratamento. 

 
Agradecimento às pessoas que participaram neste estudo 
As pessoas que participaram ajudaram os investigadores a responder a perguntas 
importantes sobre um tipo de cancro do pulmão denominado "cancro do pulmão de 
não pequenas células" (CPNPC) e um novo medicamento em estudo – 
"atezolizumab" (uma imunoterapia) – tomado em conjunto com diferentes 
combinações de quimioterapia. 
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Informações chave sobre este estudo 
Por que motivo foi realizado este estudo? 

• Este estudo foi realizado para comparar como três combinações de 
medicamentos funcionavam em pessoas com um tipo de "cancro do pulmão de 
não pequenas células" (CPNPC) denominado "escamoso":  

o O medicamento em estudo, denominado "atezolizumab", tomado 
juntamente com:  
 Quimioterapia existente denominada "carboplatina + 

paclitaxel" ou  
 Quimioterapia existente denominada "carboplatina + nab-

paclitaxel"  
o Uma quimioterapia existente "carboplatina + nab-paclitaxel" isolada. 

• As pessoas foram divididas em três grupos de estudo, conforme mostrado aqui, 
para que os efeitos das diferentes combinações de medicamentos pudessem ser 
comparados.  

 
 

• Este estudo incluiu 1021 pessoas em 26 países. 
Quais foram os resultados? 

• As principais conclusões foram que:  

– Nas pessoas do Grupo B, o cancro não piorou durante cerca de 
6,3 meses, em média, após o início do tratamento, em comparação com 
cerca de 5,6 meses, em média, nas pessoas do Grupo C. 

– As pessoas do Grupo B viveram durante cerca de 14,2 meses, em média, 
desde o início do estudo, em comparação com cerca de 13,5 meses, em 
média, no Grupo C. 

Quantas pessoas tiveram efeitos secundários? 

• Grupo A: 77 em 332 pessoas (23%) tiveram efeitos secundários graves 
relacionados com o tratamento.  

• Grupo B: 70 em 334 pessoas (21%) tiveram efeitos secundários graves 
relacionados com o tratamento.  
Grupo C: 35 em 334 pessoas (11%) tiveram efeitos secundários graves 
relacionados com o tratamento.  

• No momento em que este resumo é redigido, o estudo ainda está a decorrer. 
Prevê-se que termine em novembro de 2020.  
 

 
 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Atezolizumab 
mais 

carboplatina + 
paclitaxel 

Atezolizumab 
mais 

carboplatina + 
nab-paclitaxel 

 
Carboplatina + 
nab-paclitaxel 
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1. Informações gerais sobre este estudo 
 
Por que motivo foi realizado este estudo? 
Normalmente, as pessoas com o tipo de CPNPC denominado "escamoso" tomam um 
medicamento denominado quimioterapia que mata as células cancerígenas ou impede 
o crescimento das mesmas. A palavra "escamoso" descreve o tipo de células 
pulmonares afetadas pelo cancro – os cancros de células escamosas situam-se, 
habitualmente, no centro do pulmão. 
 
A quimioterapia que mata as células cancerígenas utilizando platina chama-se 
"quimioterapia à base de platina"; este tipo de tratamento pode utilizar dois tipos de 
fármacos quimioterapêuticos tomados em conjunto. Contudo, a quimioterapia pode 
funcionar apenas durante um curto período de tempo e depois o cancro piorar 
novamente. Por vezes, pode até nem funcionar de todo e as pessoas com cancro do 
pulmão podem não ter hipótese de viver durante muito tempo. 
 
São necessários novos medicamentos para permitir tratar o cancro – reduzir o tumor – 
de forma mais eficaz e para ajudar as pessoas a viverem mais tempo. Se o tumor for 
reduzido, as pessoas também poderão gerir melhor o seu cancro. A imunoterapia é um 
novo tipo de medicamento que ajuda o sistema imunitário da própria pessoa a atacar 
as células cancerígenas. A imunoterapia pode funcionar melhor em algumas 
pessoas do que noutras, ou poderá funcionar apenas durante um curto período 
de tempo. Isto pode acontecer porque as células cancerígenas se "escondem" do 
sistema imunitário e/ou aprendem a fugir aos ataques do sistema imunitário. 
 
Alguns tipos de quimioterapia podem "despertar" o sistema imunitário, de forma a 
aumentar a probabilidade de "encontrar" células cancerígenas. Tomar imunoterapia 
juntamente com quimioterapia pode ajudar a imunoterapia a funcionar melhor no 
ataque às células cancerígenas. 
 
Neste estudo, os investigadores quiseram observar se tomar uma imunoterapia 
(atezolizumab) juntamente com quimioterapia ajudaria as pessoas com CPNPC 
escamoso a viverem mais tempo. Os investigadores também quiseram observar se 
esta combinação impede o crescimento do cancro durante mais tempo do que a 
quimioterapia isolada. As pessoas que participaram neste estudo não tomaram outros 
medicamentos para o cancro do pulmão antes de participarem neste estudo. 
 
 
Quais foram os medicamentos em estudo? 
Este estudo analisou diferentes combinações de um novo medicamento (imunoterapia) 
e de medicamentos de quimioterapia existentes em três grupos de pessoas que 
tinham CPNPC escamoso: 
• Grupo A: atezolizumab (medicamento novo) mais carboplatina + paclitaxel 

(quimioterapia existente) 
• Grupo B: atezolizumab (medicamento novo) mais carboplatina + nab-paclitaxel 

(quimioterapia existente) 
• Grupo C: carboplatina + nab-paclitaxel (quimioterapia existente). 
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O atezolizumab é o medicamento em estudo, aqui, em combinação com 
quimioterapia: 
• "Atezolizumab" diz-se "a – te – zo – liz – u – mab". 

o Este medicamento é um tipo de imunoterapia. 
o O sistema imunitário do corpo combate doenças como o cancro. No 

entanto, as células cancerígenas podem bloquear (impedir) o ataque do 
sistema imunitário ao cancro. O atezolizumab liberta este bloqueio – o que 
significa que o sistema imunitário consegue combater as células 
cancerígenas. 

o Quando as pessoas tomam atezolizumab, o seu tumor (cancro) pode ficar 
mais pequeno. 

Os medicamentos de quimioterapia existentes utilizados neste estudo foram: 
• Carboplatina: Diz-se "CAR-bo-PLA-tina" 

o Este medicamento é um fármaco de quimioterapia à base de platina. 
o A carboplatina afeta o material genético de uma célula – o DNA. Isto 

impede que a célula cancerígena se divida em duas novas células e mata-
a. 

• Paclitaxel: Diz-se "PAC-li-TAX-el’ 
o O paclitaxel funciona impedindo que as células cancerígenas se dividam 

em novas células. Isto bloqueia o crescimento do tumor. 
• Nab-paclitaxel: Diz-se "NAB-PAC-li-TAX-el’ 

o Este medicamento combina o paclitaxel com uma proteína denominada 
albumina, que ajuda o paclitaxel a alcançar os tumores. 

o O nab-paclitaxel funciona impedindo que as células cancerígenas se 
dividam em novas células e, assim, bloqueia o crescimento do tumor. 

 
 
O que é que os investigadores queriam descobrir? 
• Os investigadores realizaram este estudo para comparar atezolizumab mais 

quimioterapia com quimioterapia isolada – para verificarem até que ponto 
atezolizumab mais quimioterapia funcionava (consulte a secção 4 “Quais foram os 
resultados do estudo?”). 

o O atezolizumab foi tomado com quimioterapia (carboplatina + nab-
paclitaxel) pelas pessoas do Grupo B para verificar se esta combinação 
funcionaria melhor do que a quimioterapia isolada (Grupo C) nas pessoas 
com CPNPC escamoso.  

• Também queriam descobrir até que ponto os medicamentos eram seguros, 
verificando quantas pessoas tiveram efeitos secundários em cada grupo de 
tratamento e verificando o respetivo grau de gravidade (consulte a secção 5 “Quais 
foram os efeitos secundários?”). 

 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Atezolizumab 
mais 

carboplatina + 
paclitaxel 

Atezolizumab 
mais 

carboplatina + 
nab-paclitaxel 

 
Carboplatina + 
nab-paclitaxel 
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As principais perguntas às quais os investigadores queriam responder eram: 
1. Quanto tempo decorreu entre o início do tratamento, no Grupo B e no Grupo C, e o 

agravamento do cancro? 
2. Quanto tempo viveram as pessoas do Grupo B e do Grupo C (conforme medido 

durante este estudo)? 
 
Que tipo de estudo foi este? 
Este foi um estudo de "Fase 3". Isto significa que antes de este estudo começar, o 
atezolizumab tinha sido testado num número reduzido de pessoas com CPNPC. Neste 
estudo, um número maior de pessoas com CPNPC tomou atezolizumab em 
combinação com quimioterapia ou quimioterapia isolada. Os estudos de Fase 3 são 
realizados num grande número de pessoas para verificar se um fármaco funciona 
melhor do que o tratamento habitual e se é suficientemente seguro para ser aprovado 
pelas autoridades de saúde como um tratamento que possa ser receitado pelo seu 
médico. 
 
O estudo foi "aleatorizado". Isto significa que foi decidido ao acaso qual dos 
medicamentos as pessoas do estudo tomariam. Escolher aleatoriamente que 
medicamento as pessoas tomam aumenta a probabilidade de as pessoas dos grupos 
de estudo terem uma mistura semelhante (por exemplo, idades semelhantes, raças 
semelhantes). Além dos medicamentos diferentes administrados às pessoas de cada 
grupo, todos os restantes cuidados foram os mesmos. 
 
Este foi um estudo "aberto". Isto significa que quer as pessoas que participaram no 
estudo, quer os médicos do estudo sabiam qual dos medicamentos do estudo as 
pessoas estavam a tomar.  
 
Quando e onde decorreu o estudo? 
O estudo teve início em junho de 2015. Este resumo inclui os resultados completos até 
3 de outubro de 2018. No momento em que este resumo é redigido, os médicos do 
estudo ainda estão a recolher informações sobre a segurança do medicamento. 
 

 

Cronologia do estudo 

Junho de 2015 
Início do estudo – o 

primeiro doente 
recebe o 

medicamento do 
estudo 

Janeiro de 2018 
Analisados os 

resultados sobre quanto 
tempo demorou até que 
o cancro se agravasse 

Novembro de 
2020 

Prevê-se que o 
estudo termine 

Outubro de 2018 
Analisados os resultados 
sobre a sobrevida e os 

efeitos secundários 
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Os símbolos na cronologia ( ) mostram quando as informações apresentadas neste 
resumo foram analisadas (janeiro de 2018, cerca de 2 anos e meio após o início do 
estudo, e outubro de 2018, 3 anos e 4 meses após o início do estudo). 
 
O estudo decorreu em 317 hospitais e clínicas, em 26 países da Europa, América 
Central, América do Sul, América do Norte, Ásia e Austrália.  
 
Este mapa mostra os países onde este estudo decorreu.  
 

 
 
 
2. Quem participou neste estudo? 
Neste estudo, participaram 1021 pessoas com CPNPC escamoso. 
Seguem-se algumas informações sobre as pessoas que participaram no estudo. 
 

• Argentina 
• Austrália 
• Áustria 
• Bélgica 
• Brasil 
• Bulgária 
• Canadá 
• Chile 
• França 

• Alemanha 
• Israel 
• Itália 
• Japão 
• Letónia 
• Lituânia 
• México 
• Países 

Baixos 
• Peru 

• Portugal 
• Federação Russa 
• Singapura 
• Eslováquia 
• Espanha 
• Taiwan 
• Ucrânia 
• Estados Unidos da 

América 
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As pessoas podiam participar no estudo se:  
• Tivessem CPNPC escamoso avançado – denominado "avançado" porque o cancro 

alastrou do local onde começou para as células próximas ou para outras partes do 
corpo 

• Não tivessem tomado anteriormente quimioterapia para o cancro do pulmão 
avançado 

• Tivessem dado permissão para que o seu médico colhesse amostras do(s) seu(s) 
tumor(es) 

• O cancro do pulmão: 
o Não tivesse alterações (mutações) nos genes denominados EGFR ou ALK, 

ou: 
o Tivesse mutações nos genes EGFR ou ALK e quaisquer medicamentos que 

tenham tomado para tratar o cancro do pulmão com estas mutações não 
tiverem funcionado ou tenham causado tantos efeitos secundários que 
tiveram de parar de tomá-los. 

 
As pessoas não podiam participar no estudo se: 
• Tivessem cancro que tenha alastrado para o cérebro ou para a espinal medula que 

não tenha sido tratado. 
• Tivessem uma doença em que o sistema imunitário ataca o seu próprio corpo. 
• Tivessem tomado anteriormente quaisquer medicamentos que funcionem como o 

atezolizumab. 
 
 
3. O que aconteceu durante o estudo? 
Durante o estudo, as pessoas foram selecionadas aleatoriamente, por um computador, 
para receber um dos três tratamentos. 

82% 18% 

835 das 1021 pessoas 
que participaram 

eram homens 

186 das 1021 pessoas 
que participaram 
eram mulheres 

Idade média: 65 anos 
Intervalo de idades: 23 a 86 anos 
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Os grupos de tratamento eram os seguintes: 
• Grupo A: atezolizumab (medicamento novo) mais carboplatina + paclitaxel 

(quimioterapia existente) 
• Grupo B: atezolizumab (medicamento novo) mais carboplatina + nab-paclitaxel 

(quimioterapia existente) 
• Grupo C: carboplatina + nab-paclitaxel (quimioterapia existente) 
 
Esta tabela mostra o número de pessoas que tomaram cada tratamento do estudo e 
com que frequência os fármacos foram tomados. 
 

 Grupo A 
atezolizumab 

mais 
carboplatina + 

paclitaxel 

Grupo B 
Atezolizumab mais 
carboplatina + nab-

paclitaxel 

Grupo C 
carboplatina + 
nab-paclitaxel 

Número de 
pessoas deste 
grupo (escolhidas 
por computador) 

338 343 340 

Número de 
pessoas que 
tomaram este 
medicamento 

332 334 334 

Como os 
fármacos foram 
tomados 

Injetados numa 
veia  Injetados numa veia Injetados numa 

veia 

Quando os 
fármacos foram 
tomados em cada 
ciclo de 
tratamento de 3 
semanas 

Atezolizumab: dia 1 
Carboplatina: dia 1 
Paclitaxel: dia 1 

Atezolizumab: dia 1 
Carboplatina: dia 1 
Nab-paclitaxel: dias 
1, 8, 15 

Carboplatina: dia 1 
Nab-paclitaxel: 
dias 1, 8, 15 

 

 
Esta imagem mostra mais informações sobre o que aconteceu no estudo, até agora – 
e quais são os próximos passos. 
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Os símbolos na cronologia ( ) mostram quando as informações apresentadas neste 
resumo foram analisadas (janeiro de 2018, cerca de 2 anos e meio após o início do 
estudo, e outubro de 2018, 3 anos e 4 meses após o início do estudo). 
 
• Quando as pessoas que participaram no estudo deixaram de tomar o 

tratamento, foi-lhes pedido que voltassem ao centro do estudo para mais 
consultas, para verificar o seu estado de saúde geral. Estas consultas são 
importantes para determinar quanto tempo as pessoas deste estudo vivem. 

 
 
4. Quais foram os resultados do estudo? 
 
Pergunta 1: Quanto tempo decorreu entre o início do tratamento e o 
agravamento do cancro no Grupo B e no Grupo C? 
Os investigadores analisaram quanto tempo decorreu antes de o cancro se ter 
agravado (ou seja, alastrado para outra parte do corpo, espalhado mais ou 
aumentado, conforme demonstrado pelos seus exames) em dois dos grupos – Grupo 
B e Grupo C. Estas informações foram recolhidas a todas as pessoas de ambos os 
grupos, entre junho de 2015 e janeiro de 2018. 
• No Grupo B, o cancro agravou-se após cerca de 6,3 meses, em média (nalgumas 

pessoas demorou mais tempo a agravar-se e noutras agravou-se antes de 6,3 
meses). 

• No Grupo C, o cancro agravou-se após cerca de 5,6 meses, em média (nalgumas 
pessoas demorou mais tempo a agravar-se e noutras agravou-se antes de 5,6 
meses). 

Seleção Tratamento 

Seleção de 
pessoas que 
têm CPNPC 

para 
participarem 

no estudo Al
ea

to
riz

aç
ão

 

Grupo A 
338 pessoas tomam atezolizumab 

mais carboplatina + paclitaxel 

Grupo B 
343 pessoas tomam atezolizumab 
mais carboplatina + nab-paclitaxel 

Grupo C 
340 pessoas tomam carboplatina 

+ nab-paclitaxel 

Junho de 2015 
Início do estudo 

Novembro de 
2020 

Após 5½ anos 
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Em média, quanto tempo decorreu entre o início do tratamento e o 
agravamento do cancro? 

 
 
Estas informações foram recolhidas entre junho de 2015 e janeiro de 2018. 
 
 
Pergunta 2: Quanto tempo viveram as pessoas do Grupo B e do Grupo C 
neste estudo? 
Os investigadores também compararam quanto tempo as pessoas do Grupo B e as 
pessoas do Grupo C viveram, em média. Estas informações foram recolhidas a todas 
as pessoas de ambos os grupos, entre junho de 2015 e outubro de 2018. 
 
• As pessoas do Grupo B viveram cerca de 14,2 meses, em média, depois de 

começarem a tomar o medicamento. 
• As pessoas do Grupo C viveram cerca de 13,5 meses, em média, depois de 

começarem a tomar o medicamento. 
• Estes números de cada grupo de tratamento são médias, o que significa que 

algumas pessoas viveram mais tempo e algumas pessoas viveram durante um 
período mais curto. 

• Não sabemos se se trata de uma diferença real – poderá ter sido causada pelo 
acaso. 

 
Em média, quanto tempo viveram as pessoas no estudo? 

 
Estas informações foram recolhidas entre junho de 2015 e outubro de 2018.  
 
• No Grupo B, 228 em 343 pessoas (66%) morreram. 
• No Grupo C, 245 em 340 pessoas (72%) morreram. 

 
Esta secção apresenta apenas os resultados principais deste estudo. Pode encontrar 
informações sobre todos os outros resultados nos websites indicados no final deste 
resumo (consulte a secção 8). 
 
 

Grupo B 
Atezolizumab mais 

carboplatina + nab-paclitaxel 

Grupo C 
Carboplatina + nab-paclitaxel 

Início do 
estudo 

6,3 meses 

5,6 meses 

Grupo B 
Atezolizumab mais 

carboplatina + nab-paclitaxel 

Grupo C 
Carboplatina + nab-paclitaxel 

Início do 
estudo 

14,2 meses 

13,5 meses 
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5. Quais foram os efeitos secundários? 
Efeitos secundários são problemas médicos (como tonturas) que podem acontecer 
durante o estudo. 
• Estes são descritos neste resumo porque o médico do estudo acredita que os 

efeitos secundários estiveram relacionados com os tratamentos do estudo. 
• Nem todas as pessoas que participaram neste estudo tiveram todos os efeitos 

secundários. 
• Os efeitos secundários relacionados com o tratamento podem ser ligeiros a muito 

graves.  
• Os efeitos secundários que apresentam podem ser diferentes de pessoa para 

pessoa. 
• É importante estar consciente que os efeitos secundários notificados aqui são deste 

estudo único. Desta forma, os efeitos secundários indicados aqui podem ser 
diferentes dos observados noutros estudos ou dos que surgem nos folhetos dos 
medicamentos. 

• Nas secções seguintes são indicados os efeitos secundários graves e frequentes. 
 
Efeitos secundários graves 
Um efeito secundário é considerado "grave" se for potencialmente fatal, necessitar de 
cuidados hospitalares, causar problemas duradouros ou necessitar de tratamento com 
medicamentos para evitar problemas duradouros. 
 
Durante este estudo, 18 em cada 100 pessoas (18%) que participaram tiveram, pelo 
menos, um efeito secundário grave que estava relacionado com o medicamento que 
estavam a tomar. O gráfico apresenta o número de pessoas que tiveram efeitos 
secundários graves em cada grupo. 

Quantas pessoas tiveram, pelo menos, um efeito secundário grave? 

 
 
A tabela abaixo mostra os efeitos secundários graves que ocorreram em mais de 1 em 
100 (1%) das pessoas de cada grupo. Algumas pessoas tiveram mais de um efeito 
secundário grave.  
 

Grupo B 
Atezolizumab mais 

carboplatina + nab-paclitaxel 

Grupo C 
Carboplatina + nab-paclitaxel 

77 em 332 pessoas (23%) 
Grupo A 

Atezolizumab mais 
carboplatina + paclitaxel 

70 em 334 pessoas (21%) 

35 em 334 pessoas (11%) 
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Efeitos 
secundários 
graves 
notificados neste 
estudo 

Grupo A 
Atezolizumab mais  

carboplatina + 
paclitaxel 

(332 pessoas no 
total) 

Grupo B 
Atezolizumab mais 
carboplatina + nab-

paclitaxel 
(334 pessoas no 

total) 

Grupo C 
Carboplatina + 
nab-paclitaxel 

(334 pessoas no 
total) 

Febre e 
quantidades de 
glóbulos brancos 
inferiores ao 
normal  

5% 
(15 em 332) 

4% 
(13 em 334) 

2% 
(5 em 334) 

Inflamação dos 
pulmões 
(pneumonite) 

3% 
(11 em 332) 

3% 
(10 em 334) 

Menos do que 
1% 

(2 em 334) 
Infeção nos 
pulmões 
(pneumonia) 

2% 
(5 em 332) 

2% 
(6 em 334) 

2% 
(6 em 334) 

Quantidades de 
glóbulos 
vermelhos 
inferiores ao 
normal 

2% 
(5 em 332) 

2% 
(6 em 334) 

Menos do que 
1% 

(2 em 334) 

Perda de água 
(desidratação) 1% 

(4 em 332) 
Menos do que 1% 

(1 em 334) 

Menos do que 
1% 

(2 em 334) 
Fezes aquosas 
soltas frequentes 
(diarreia) 

Menos do que 1% 
(3 em 332) 

1% 
(4 em 334) 

Menos do que 
1% 

(3 em 334) 
 

 
Algumas pessoas que participaram no estudo morreram devido a efeitos secundários 
que podem ter estado relacionados com um dos medicamentos do estudo:  
• 9 em 332 pessoas (3%) do Grupo A morreram 
• 4 em 334 pessoas (1%) do Grupo B morreram 
• 3 em 334 pessoas (1%) do Grupo C morreram. 
 
Durante o estudo, algumas pessoas pararam de tomar o seu medicamento devido a 
efeitos secundários – isto é mostrado no gráfico abaixo. 
 
Quantas pessoas deixaram de tomar o seu medicamento devido a efeitos 
secundários? 

 
 

Grupo B 
Atezolizumab mais 

carboplatina + nab-paclitaxel 

Grupo C 
Carboplatina + nab-paclitaxel 

88 em 332 pessoas (27%) 
Grupo A 

Atezolizumab mais 
carboplatina + paclitaxel 

102 em 334 pessoas (31%) 

58 em 334 pessoas (17%) 
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Efeitos secundários mais frequentes 
 
Esta tabela mostra os efeitos secundários mais frequentes relacionados com os 
medicamentos tomados – estes são os 10 efeitos secundários mais frequentes em 
todos os grupos de tratamento. Algumas pessoas tiveram mais de um efeito 
secundário.  
 
Efeitos 
secundários mais 
frequentes 
notificados neste 
estudo 

Grupo A 
Atezolizumab mais  

carboplatina + 
paclitaxel 

(332 pessoas no 
total) 

Grupo B 
Atezolizumab mais 
carboplatina + nab-

paclitaxel 
(334 pessoas no 

total) 

Grupo C 
Carboplatina + 
nab-paclitaxel 

(334 pessoas no 
total) 

Menos glóbulos 
vermelhos do que 
o normal 

36% 
(118 em 332) 

51% 
(169 em 334) 

54% 
(179 em 334) 

Perda de cabelo 39% 
(128 em 332) 

33% 
(111 em 334) 

30% 
(100 em 334) 

Menos glóbulos 
brancos do que o 
normal 

13% 
(44 em 332) 

35% 
(116 em 334) 

36% 
(120 em 334) 

Enjoo (náuseas) 22% 
(74 em 332) 

34% 
(113 em 334) 

27% 
(90 em 334) 

Sensação de 
cansaço 

24% 
(80 em 332) 

22% 
(73 em 334) 

22% 
(73 em 334) 

Menos células 
sanguíneas do que 
o normal 
envolvidas na 
formação de 
coágulos 
sanguíneos 
(plaquetas) 

14% 
(46 em 332) 

26% 
(86 em 334) 

26% 
(88 em 334) 

Menos apetite 22% 
(72 em 332) 

19% 
(62 em 334) 

19% 
(65 em 334) 

Fezes aquosas 
soltas frequentes 
(diarreia) 

19% 
(64 em 332) 

19% 
(63 em 334) 

19% 
(63 em 334) 

Fraqueza ou falta 
de energia 

17% 
(58 em 332) 

13% 
(45 em 334) 

16% 
(53 em 334) 

Números menores 
de plaquetas no 
sangue 

11% 
(38 em 332) 

17% 
(55 em 334) 

17% 
(58 em 334) 

 

 
Outros efeitos secundários 
Pode encontrar informações sobre outros efeitos secundários (não apresentados nas 
secções acima) nos websites indicados no final deste resumo – consulte a secção 8. 
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6. De que forma é que o estudo ajudou a investigação? 
As informações apresentadas aqui são de um estudo único de 1021 pessoas com 
CPNPC escamoso. Estes resultados ajudaram os investigadores a saberem mais 
sobre o CPNPC e o atezolizumab mais quimioterapia. 
 
De um modo geral, este estudo demonstrou que, nas pessoas que receberam 
atezolizumab mais quimioterapia à base de platina, o cancro demorou mais tempo até 
se agravar e viveram ligeiramente mais tempo do que as pessoas que receberam a 
quimioterapia isolada.  
 
Mais pessoas que receberam atezolizumab mais quimioterapia tiveram efeitos 
secundários do que as que receberam quimioterapia isolada. As pessoas que 
participaram neste estudo não apresentaram quaisquer efeitos secundários novos que 
não tivessem sido observados anteriormente em pessoas que tomaram atezolizumab 
ou quimioterapia noutros estudos. 

7. Estão planeados outros estudos? 
Estão a decorrer outros estudos que analisam a segurança e os efeitos do 
atezolizumab. Estes estudos estão a analisar a utilização do atezolizumab em 
diferentes situações, por exemplo:  
• Juntamente com outros tratamentos  
• Administrado antes ou depois de outro tratamento, para ajudar esse outro 

tratamento a funcionar melhor 
• Para outros tipos de cancro do pulmão 
• Administrado às pessoas como o primeiro tratamento para o CPNPC que tenha 

alastrado para outras partes do corpo.  
 
8. Onde posso encontrar mais informações? 
Pode encontrar mais informações sobre este estudo nos websites indicados abaixo: 
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02367794 
• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-003208-59/results 
• https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab-

in-combination-with-carboplatin-26891.html 
Se desejar saber mais sobre os resultados deste estudo, o título completo do artigo 
que descrevemos aqui é: “Atezolizumab in Combination With Carboplatin and Nab-
Paclitaxel in Advanced Squamous NSCLC (IMpower131): Results From a Randomized 
Phase III Trial”. Os autores do artigo científico são: Robert Jotte, Federico Cappuzzo, 
Ihor Vynnychenko, Daniil Stroyakovskiy, Delvys Rodríguez-Abreu e outros. O artigo 
está publicado no Journal of Thoracic Oncology, volume número 15, nas páginas 
1351-1360.  
 
Quem posso contactar se tiver perguntas acerca deste estudo? 
Se tiver mais perguntas depois de ler este resumo: 
• Visite a plataforma ForPatients e preencha o formulário de contacto: 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab-
in-combination-with-carboplatin-26891.html 

• Contacte um representante do escritório local da Roche. 
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Se participou neste estudo e tiver perguntas sobre os resultados: 
• Fale com o médico do estudo ou com a equipa do hospital ou clínica do estudo. 
 
Se tiver perguntas sobre o seu próprio tratamento: 
• Fale com o médico responsável pelo seu tratamento. 
 
Quem organizou e pagou este estudo? 
Este estudo foi organizado e pago pela F. Hoffmann-La Roche Ltd.; a sede fica em 
Basileia, Suíça. 
 
Estudo completo do estudo e outras informações de identificação 
O título completo deste estudo é: “A Study of Atezolizumab in Combination With 
Carboplatin + Paclitaxel or Carboplatin + Nab-Paclitaxel Compared With Carboplatin + 
Nab-Paclitaxel in Participants With Stage IV Squamous Non-Small Cell Lung Cancer 
(NSCLC) [IMpower131]”. 
 
O estudo é conhecido por "IMpower131". 
 
• O número do protocolo deste estudo é: GO29437. 
• O identificador do ClinicalTrials.gov para este estudo é: NCT02367794. 
• O número EudraCT para este estudo é: 2014-003208-59. 
 


