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Libtayo (cemiplimab) 
Um resumo sobre Libtayo e porque está autorizado na UE 

O que é Libtayo e para que é utilizado? 

Libtayo é um medicamento contra o cancro utilizado em adultos no tratamento de: 

• um tipo de cancro da pele denominado carcinoma espinocelular cutâneo quando o cancro é 
localmente avançado (espalhou-se para as áreas adjacentes) ou metastático (espalhou-se para 
outras partes do corpo). É utilizado em doentes que não podem ser submetidos a cirurgia ou a 
radioterapia curativas; 

• um tipo de cancro da pele denominado carcinoma basocelular (CBC), quando o cancro é 
localmente avançado ou metastático. É utilizado em doentes que não toleram o tratamento com 
um tipo de medicamento denominado inibidor da via hedgehog (HHI) ou cuja doença tenha 
progredido após esse tratamento; 

• um tipo de cancro do pulmão denominado cancro do pulmão de células não-pequenas (CPCNP) 
quando o cancro é localmente avançado e não pode ser tratado com quimioterapia (medicamentos 
para o tratamento do cancro) e radioterapia, ou quando o cancro é metastático. É utilizado em 
monoterapia em doentes com tumores com uma proteína chamada PD-L1 em mais de 50 % das 
células e sem mutações nos genes EGFR, ALK e ROS1 envolvidos no desenvolvimento do CPCNP, 
ou em associação com quimioterapia à base de platina em doentes com tumores com PD-L1 em, 
pelo menos, 1 % das células e sem mutações nos genes EGFR, ALK e ROS1. 

• cancro do colo do útero recidivante (que reapareceu) ou metastático. É utilizado em doentes cuja 
doença progrediu durante ou após o tratamento com quimioterapia à base de platina. 

Libtayo contém a substância ativa cemiplimab. 

Como se utiliza Libtayo? 

O tratamento com Libtayo deve ser iniciado e supervisionado por um médico com experiência no 
tratamento do cancro. O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. 

Libtayo é administrado na forma de uma perfusão (administração gota a gota) numa veia uma vez a 
cada 3 semanas. O tratamento pode continuar enquanto a doença se mantiver estável e os efeitos 
secundários não se tornarem inaceitáveis. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Para mais informações sobre a utilização de Libtayo, leia o Folheto Informativo ou contacte o seu 
médico ou farmacêutico. 

  

Como funciona Libtayo? 

A substância ativa de Libtayo, o cemiplimab, é um anticorpo monoclonal (um tipo de proteína) 
concebido para reconhecer e ligar-se a um recetor (alvo) denominado PD-1, que se encontra células T 
do sistema imunitário. As células cancerosas produzem proteínas (PD-L1 e PD-L2) que se ligam a este 
recetor e inibem a atividade das células T, impedindo-as de atacar o cancro. Ao ligar-se ao recetor, o 
cemiplimab impede que as proteínas PD-1 e PD-2 «desliguem» as células T, aumentando assim a 
capacidade do sistema imunitário de matar as células cancerosas. 

Quais os benefícios demonstrados por Libtayo durante os estudos? 

Carcinoma espinocelular cutâneo 

Libtayo é eficaz no tratamento do carcinoma espinocelular cutâneo em doentes. Num estudo principal 
que incluiu um total de 193 doentes, o tamanho do tumor diminuiu em cerca de 39 % dos doentes 
com doença metastática que receberam Libtayo a cada 3 semanas durante cerca de um ano. Entre os 
doentes com doença localmente avançada que receberam Libtayo a cada 2 semanas durante cerca de 
2 anos, 44 % dos doentes apresentaram uma diminuição do cancro. 

Carcinoma basocelular 

O tratamento com Libtayo demonstrou benefícios em doentes com CBC localmente avançado e 
metastático. Num estudo que incluiu doentes que receberam Libtayo durante cerca de um ano, o 
cancro diminuiu em 32 % (27 em 84) dos doentes com doença localmente avançada e em 29 % (10 
em 35) dos doentes com doença metastática. Libtayo não foi comparado com outro tratamento neste 
estudo. 

Cancro do pulmão de não-pequenas células 

Num estudo que incluiu 710 doentes com CPCNP avançado ou metastático EGFR/ALK/ROS1 negativo 
com níveis elevados de PD-L1 (em mais de 50 % das células tumorais), os doentes tratados com 
Libtayo viveram mais tempo (cerca de 22 meses, em média) do que os doentes tratados com 
quimioterapia à base de platina (cerca de 14 meses). Os doentes tratados com Libtayo viveram, em 
média, 6,2 meses sem agravamento da doença, em comparação com 5,6 meses nos doentes que 
receberam quimioterapia. 

Um segundo estudo que incluiu 466 doentes com CPCNP avançado ou metastático EGFR/ALK/ROS1-
negativo mostrou que, em doentes com tumores que produzem PD-L1 em pelo menos 1 % das células, 
Libtayo administrado em associação com quimioterapia à base de platina aumentou o tempo de vida 
dos doentes. Dos 327 doentes com PD-L1 em pelo menos 1 % das células tumorais, os tratados com 
Libtayo em associação com quimioterapia à base de platina viveram durante uma média de 22 meses, 
em comparação com 13 meses nos doentes tratados apenas com quimioterapia à base de platina. 
Além disso, os doentes tratados com Libtayo em associação com quimioterapia viveram cerca de 
9 meses sem agravamento da doença, em comparação com 6 meses nos doentes que receberam 
apenas quimioterapia. 
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Cancro do colo do útero 

Num estudo principal em 608 doentes com cancro do colo do útero recidivante ou metastático 
anteriormente tratados com quimioterapia à base de platina, os doentes que receberam Libtayo 
viveram cerca de 12 meses, em comparação com 8,5 meses nos doentes que receberam 
quimioterapia. Em média, os doentes tratados com Libtayo viveram 2,8 meses sem agravamento da 
doença, em comparação com 2,9 meses nos doentes que receberam quimioterapia. 

Quais são os riscos associados a Libtayo? 

Para a lista completa das restrições de utilização e dos efeitos secundários comunicados relativamente 
a Libtayo, consulte o Folheto Informativo. 

Libtayo está associado a efeitos secundários relacionados com a atividade do sistema imunitário, que 
podem ser graves, embora, na sua maioria, se resolvam com o tratamento adequado ou a interrupção 
da administração do medicamento. 

Quando Libtayo é utilizado isoladamente, os efeitos imunológicos mais comuns (que podem afetar até 
1 em cada 10 pessoas) incluem hipotiroidismo (uma glândula tiroide subativa com cansaço, aumento 
de peso e alterações da pele e do cabelo), hipertiroidismo (uma glândula da tiroide sobreativa que 
pode causar perda de peso, nervosismo, batimento cardíaco rápido e cansaço), pneumonite 
(inflamação nos pulmões causando falta de ar e tosse), hepatite (inflamação do fígado), colite 
(inflamação do intestino grande) e reações cutâneas. 

Quando Libtayo é utilizado em associação com quimioterapia à base de platina, os efeitos imunitários 
mais frequentes (que podem afetar 1 em cada 10 pessoas) incluem hipotiroidismo, hipertiroidismo, 
níveis aumentados ou reduzidos de hormona estimuladora da tiroide no sangue (que podem ser sinais 
de uma glândula tiroide pouco ativa ou hiperativa), reações cutâneas e pneumonite. 

Foram notificadas reações cutâneas graves, entre as quais síndrome de Stevens-Johnson e necrólise 
epidérmica tóxica (reações potencialmente fatais com sintomas de tipo gripal e erupção dolorosa que 
afeta a pele, a boca, os olhos e os órgãos genitais). 

Porque está Libtayo autorizado na UE? 

Libtayo é eficaz no tratamento do carcinoma espinocelular cutâneo, um cancro com poucas opções de 
tratamento após a sua disseminação, e do carcinoma basocelular, para o qual não estavam disponíveis 
outras opções para o tratamento de segunda linha (tratamento administrado quando o primeiro 
tratamento não é suficientemente eficaz ou deixa de funcionar) no momento da autorização. Libtayo 
também demonstrou uma eficácia promissora no tratamento do CPCNP com níveis elevados de PD-L1 e 
no tratamento do cancro do colo do útero após progressão durante ou após o tratamento com 
quimioterapia à base de platina. Libtayo utilizado em associação com quimioterapia à base de platina 
também é eficaz no tratamento do CPCNP quando pelo menos 1 % das células tumorais produzem PD-
L1. 

Quanto à segurança do medicamento, os efeitos secundários de Libtayo são considerados controláveis 
e semelhantes aos observados com outros tratamentos monoclonais contra o cancro. 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios de Libtayo são superiores aos seus 
riscos e o medicamento pode ser autorizado para utilização na UE. 

Foi inicialmente concedida a Libtayo uma autorização condicional. Isto significa que se aguardavam 
dados adicionais sobre este medicamento. Dado a empresa ter apresentado a informação adicional 
necessária, a autorização passou de condicional a plena. 



 
Libtayo (cemiplimab)   
EMA/101482/2023 Página 4/4 
 

Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz 
de Libtayo? 

A empresa responsável pela comercialização de Libtayo fornecerá um guia e um cartão de alerta 
destinados aos doentes, com informações sobre os sinais e sintomas dos efeitos secundários do 
medicamento relacionados com o sistema imunitário, bem como instruções para contactar o médico 
em caso de sintomas. 

No Resumo das Características do Medicamento e no Folheto Informativo foram igualmente incluídas 
recomendações e precauções a observar pelos profissionais de saúde e pelos doentes para a utilização 
segura e eficaz de Libtayo. 

Tal como para todos os medicamentos, os dados sobre a utilização de Libtayo são continuamente 
monitorizados. Os efeitos secundários comunicados com Libtayo são cuidadosamente avaliados e são 
tomadas quaisquer ações necessárias para proteger os doentes. 

Outras informações sobre Libtayo  

A 28 de junho de 2019, Libtayo recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado condicional, válida 
para toda a UE. A 1 de julho de 2022, a autorização passou a autorização padrão. 

Mais informações sobre Libtayo podem ser encontradas no sítio da internet da 
Agência:www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/libtayo. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 03-2023. 
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