
Descrição
O nimotuzumab é um anticorpo monoclonal humanizado recombinante que se liga 
especificamente ao domínio extracelular do receptor do fator de crescimento 
epidérmico humano (EGFR) interagindo com o epítopo localizado no domínio 
extracelular desse receptor. Nimotuzumab é uma forma humanizada do anticorpo 
monoclonal IgG2a murino R3 (ou egf/r3). O anticorpo IgG1 Nimotuzumab humanizado 
é obtido pela clonagem das CDRs do anticorpo murino em Frs humanos (Eu para cadeia 
pesada e REI para cadeia leve) e a reintrodução de 3 resíduos murinos em Frs humanos 
de cadeia pesada.

Em outro ensaio clínico multicêntrico de fase II randomizado, aberto e multicêntrico em 
pacientes com carcinoma escamoso de nasofaringe localmente avançado (estágio III 
ou IVA-B)3, 137 pacientes foram incluídos, dos quais 70 estavam no grupo do 
medicamento em estudo (Nimotuzumab) e 67 no grupo controle. Os pacientes do 
grupo de drogas do estudo receberam Nimotuzumab em combinação com 
radioterapia radical, enquanto o grupo controle recebeu apenas radioterapia. Os 
pacientes receberam 8 infusões semanais de Nimotuzumab na dose de 100 mg em 
combinação com radioterapia. A primeira infusão foi dada no mesmo dia em que os 
pacientes iniciaram a radioterapia e terminaram simultaneamente com a radioterapia.

Composição:
Cada frasco de 10 ml contém 
Nimotuzumab
(Anticorpo monoclonal anti-EGFR humanizado) 
Fosfato de sódio dibásico
Fosfato de sódio monobásico 
Cloreto de sódio
Polissorbato 80
Água para injeção

A análise foi realizada no final do tratamento, 5 e 17 semanas após o tratamento separadamente. Ao final do tratamento, o percentual de RC (Remissão Completa) do grupo de drogas em estudo 

foi: 76,56% para tumor primário, 75,00% para linfonodo e 65,63% para avaliação global; comparados com os do grupo controle como 34,85%, 57,58% e 27,27%, respectivamente. As porcentagens 

de RC no grupo de drogas do estudo foram maiores do que as do controle. 5 semanas após o tratamento, as porcentagens de RC no grupo de drogas em estudo foram de 90,63% para tumor local, 

89,06% para linfonodo e 87,50% para avaliação global; em comparação com o grupo controle de 51,52%, 72,73% e 42,42%, respectivamente. 17 semanas após o tratamento, as porcentagens de RC 

no grupo de drogas do estudo foram 92,19% para tumor local, 93,75% para linfonodo e 90,63% para avaliação geral, em comparação com 63,64%, 80,30% e 51. 52% no controle. Todas as 

diferenças foram estatisticamente significativas. A resposta objetiva observada em 17 semanas após o tratamento foi de 100% no grupo droga em estudo e 90,91% no grupo controle. A diferença 

era estatisticamente significante. O valor médio da classificação de Karnofsky do grupo de drogas do estudo após o tratamento foi superior ao do grupo controle, o que foi estatisticamente 

significativo, o que indica que o anticorpo é útil para melhorar a qualidade de vida do paciente. As diferenças entre os pesos corporais dos pacientes antes e após o tratamento foram analisadas e o 

valor médio do grupo experimental foi de 0,35 kg e do grupo controle foi de 0,87 kg, sendo esta diferença estatisticamente significativa. A resposta objetiva observada em 17 semanas após o 
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O produto é formulado como uma solução incolor e límpida, sem matérias 
insolúveis.

Farmacologia Clínica
Nimotuzumab liga-se ao domínio extracelular do receptor do fator de crescimento 
epidérmico (EGFR, HER1, c-ErB1) e inibe a ligação do fator de crescimento epidérmico 
(EGF) e outros ligantes, como o fator de crescimento transformador alfa. As 
propriedades intrínsecas do Nimotuzumab requerem ligação bivalente (ou seja, ligação 
com ambos os braços do anticorpo a dois alvos simultaneamente) para fixação estável 
à superfície celular, o que leva à ligação seletiva do Nimotuzumab a células que 
expressam níveis moderados a altos de EGFR1. O EGFR é uma glicoproteína 
transmembrana que é membro de uma família de receptores denominados HER. O 
EGFR é expresso em células de todas as três células da camada embrionária, 
especialmente em células de origem epitelial (pele, trato respiratório, trato 
gastrointestinal, trato urinário e fígado). Na grande diversidade de tumores humanos 
de origem epitelial como cabeça e pescoço (SCCHN), cancro do pulmão de células não 
pequenas (NSCLC), carcinomas do pâncreas, cólon, mama, rim, ovário e bexiga O EGFR 
é sobre-expresso. Também é mais expressa em gliomas. A ligação de Nimotuzumab ao 
EGFR bloqueia a fosforilação e a ativação de quinases associadas ao receptor, 
resultando na inibição do crescimento celular, indução de apoptose e diminuição da 
produção do fator de crescimento endotelial vascular.

Ensaios Não Randomizados
Um ensaio clínico aberto, não randomizado, de fase I/II de centro único foi 
projetado para avaliar a segurança e a eficácia de Nimotuzumab em 
combinação com radioterapia de feixe externo em 12 pacientes com câncer de 
cabeça e pescoço com expressão de EGF-R avançado (Estágios III ou IV) 
adequados para radioterapia radical. Quatro diferentes coortes de tratamento 
de 3 pacientes foram estabelecidas. Doses únicas nas 4 coortes definidas de 50 
a 400 mg de Nimotuzumab. Os pacientes receberam a mesma dose 
semanalmente durante 6 semanas. Para as 4 coortes, as doses cumulativas 
totais de Nimotuzumabe foram de 300, 600, 1.200 e 2.400 mg. Os pacientes 
também receberam radiação de 60 ou 66 Gy dependendo da resposta das 
fontes de Co 60 em doses de 2Gy administradas diariamente por cinco dias ao 
longo de seis semanas. Depois de terminar o acúmulo,

Estudos in vitro usando linhagens de células tumorais como A431, MDA-MB-435, U87 e 
estudos in vivo em camundongos SCID xenoenxertados com tumor humano 
mostraram que o Nimotuzumabe possui atividade antiproliferativa, antiangiogênica e 
proapoptótica.

Farmacocinética Humana
Nimotuzumab administrado em combinação com quimioterapia ou radioterapia 
concomitante exibe farmacocinética não linear. Após uma infusão de 30 minutos, a 
área sob a curva de concentração-tempo (AUC) aumentou de maneira maior que a 
proporcional à dose, à medida que a dose aumentou de 50 para 400 mg. A depuração 
de nimotuzumab (CL) diminuiu de 1,08 para 0,34 mL/h/kg à medida que a dose 
aumentou de 50 para 200, e em doses > 200 mg, pareceu estabilizar. O volume do 
compartimento central (Vc) para Nimotuzumab variou de 2,3 a 7,2L e a concentração 
máxima Cmax foi de 27 a 57 ng/mL para o mesmo intervalo de dose. A meia-vida de 
eliminação (t 1/2ß)variou de 62,91 a 304,51 horas para as doses de 50 a 400mg.

Na primeira seção do estudo, onde 12 pacientes tomaram os 4 níveis de dose de 
Nimotuzumab, 7 pacientes dos 12 apresentaram ORR (PR ou CR), e quatro indivíduos 
apresentaram doença estável e houve progressão tumoral em 1 caso após a terapia 
combinada. Em 6 dos 7 pacientes que responderam, houve remissão completa do 
tumor primário e suas metástases, enquanto 1 paciente apresentou resposta parcial. A 
análise farmacocinética preliminar indicou que a saturação do receptor foi alcançada 
acima de 200 mg.

A sobrevida global aumentou significativamente após o uso de doses de 200 ou 400 mg 
em comparação com doses mais baixas (P = 0,03). Com um acompanhamento médio 
desde o início do tratamento até a data de encerramento de 45,2 meses (intervalo de 
41,5 a 48,1 meses), a sobrevida mediana para pacientes tratados com 50 e 100 mg foi
8,60 meses, enquanto a sobrevida mediana dos pacientes que receberam 200 e 400 mg 
foi de 44,30 meses. A taxa de sobrevida em 3 anos foi de 16,7% para os indivíduos 
tratados com as duas doses mais baixas e 66,7% para os pacientes tratados com 200 e 
400 mg. Depois que o protocolo foi alterado para incluir 10 novos pacientes nos grupos 
de 200 e 400 mg, finalmente, 14 (87,5%) dos 16 pacientes alcançaram ORR onde 11 
foram RC. A sobrevida média global é de 22 meses; 8 pacientes permanecem vivos e 
sete estão livres da doença4.

No corpo humano, Nimotuzumab é distribuído principalmente no fígado, 
baço, coração, rim e bexiga. O fígado capta a maior parte do Nimotuzumab. 
Evidências de estudos farmacocinéticos em animais indicam que a 
concentração do anticorpo no tumor é mais alta 24 horas após a injeção.

Estudos clínicos
A eficácia e segurança de Nimotuzumab concomitantemente com quimioterapia e/ou 
radioterapia foram estudadas em dois ensaios clínicos randomizados (ECR) (229 
pacientes) e dois não randomizados (53 pacientes). Os dados de segurança de todos 
esses pacientes também foram avaliados. Outro estudo multicêntrico não randomizado avaliando a segurança e eficácia de 

Nimotuzumab em combinação com radioterapia (RT) no tratamento de pacientes com 
carcinoma espinocelular localmente avançado e irressecável de cabeça e pescoço 
(SCCHN) foi realizado em trinta e um indivíduos. Os pacientes foram tratados com 
radioterapia de 6600 ou 7000 cGy em 33 ou 35 frações mais doses de 100 ou 200 mg de 
Nimotuzumab uma vez por semana durante 6 semanas. A população ITT foi definida 
como todos os pacientes que receberam pelo menos uma dose de Nimotuzumabe. A 
população avaliável foi definida como todos os pacientes que receberam seis doses de 
Nimotuzumabe e chegaram às avaliações da semana 12. Vinte e quatro pacientes 
foram totalmente avaliáveis. Destes, 17 (70%) apresentaram respostas tumorais 
completas como sua melhor resposta. No total, treze pacientes completaram o estudo 
como respondedores completos. Dos pacientes avaliáveis   restantes, 3 (12,5%) 
pacientes obtiveram respostas parciais e depois progrediram em 24 semanas, 1 (4,9%) 
paciente teve doença estável por 3 visitas e depois progrediu. Os 3 (12,5%) pacientes 
restantes apresentavam doença progressiva. A sobrevida média na população ITT foi 
de 829 dias. A sobrevida mediana da população avaliável é atualmente de 43,4 meses.

Ensaios randomizados e controlados
Um ensaio clínico randomizado multicêntrico de fase II recrutou 92 pacientes para 
estudar a adição de Nimotuzumabe a dois regimes de tratamento padrão, a saber, 
Radioterapia (RT) e Quimioterapia (CT) + RT no manejo do câncer de cabeça e pescoço 
irressecável em estágio III e estágio IVA. Os dois grupos foram pareados igualmente 
em relação à idade, sexo, estágio do tumor e KPS basal sem diferença estatística entre 
os grupos. Os pacientes receberam Nimotuzumabe como 200 mg de infusão IV 
semanalmente uma vez por 6 semanas. A resposta ao tratamento foi avaliada ao final 
de 3 meses e 6 meses. Um total de dezesseis pacientes não foram avaliados. 76 
pacientes foram avaliados para análise de eficácia.

As taxas de resposta objetiva (ORR) nos diferentes grupos de tratamento foram:

Grupos de tratamento
n = 54# ORR% (valor p)

Indicação
Nimotuzumabe é indicado para uso no tratamento do Carcinoma Espinocelular 
avançado da região de Cabeça e Pescoço com quimioterapia e/ou radioterapia 
concomitantes.

Nimotuzumabe +RT 13 76,47∗(0,02)

RT 7 36,84

Nimotuzumabe +CT+RT 20 100,00♦(0,02)

CT+RT 14 70,00 Dosagem e Método de Administração
Nimotuzumab é administrado em infusões intravenosas (IV) contínuas em doses 
semanais de 200 mg por 6 semanas, em combinação com radioterapia e/ou 
quimioterapia padrão para câncer de cabeça e pescoço. 200 mg do anticorpo são 
diluídos em 250 ml de cloreto de sódio e infundidos durante 60 minutos.

∗

♦
Nimotuzumabe + RT vs RT
Nimotuzumabe + CT + RT vs CT + RT

# 54 pacientes apresentaram ORR dos 76 avaliáveis   para análise

O nimotuzumab não deteriorou o KPS do paciente quando foi adicionado à TC+RT e RT. 
Nimotuzumab quando usado concomitantemente com TC e/ou RT apresentou maior 
Taxa de Resposta Objetiva do que os grupos de tratamento controle. Aos 30 meses de 
acompanhamento2, a taxa de sobrevida no braço de nimotuzumabe mais 
quimioradioterapia foi de 69,5% versus 21,7% no braço de quimiorradiação isolada e 
no braço de nimotuzumabe mais radioterapia foi de 39,1% versus 21,7% no braço de 
radioterapia isolada. A adição de Nimotuzumab à Quimiorradiação resultou em uma 
redução no risco de morte (rrd) em 85% (HR 0,15, p-0,0006) e ao RT em 36% rrd 
(HR0,64, p 0,33) (OS por protocolo).

Durante a diluição com solução salina normal, certifique-se de que todas as precauções 
sejam tomadas para evitar contaminação acidental. No caso de qualquer turbidez ser 
observada na solução, é devido a contaminação microbiana acidental. Nesse caso, 
descarte a solução e prepare uma nova solução.

Reações adversas
Em um ensaio clínico randomizado em pacientes com câncer de cabeça e pescoço em 
que Nimotuzumabe foi usado concomitantemente com ou sem RT e/ou TC, os eventos 
adversos comumente relatados no grupo de radioterapia foram febre,
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calafrios, mucosite, prurido, urticária/erupção cutânea, dor de cabeça, hipertensão e 
flutuação da pressão arterial. Os eventos adversos relatados no grupo de quimio-
radioterapia foram mucosite, astenia, tontura, hematúria (microscópica), vômitos e 
fezes moles. Apenas erupção cutânea e calafrios foram classificados pelo investigador 
como certamente relacionados ao Nimotuzumabe. Esses eventos adversos foram de 
gravidade leve a moderada, reversíveis autolimitados e provavelmente ou 
possivelmente relacionados ao Nimotuzumabe. Três pacientes apresentaram reação à 
infusão da primeira dose e se recuperaram sem sequelas e foram capazes de resistir às 
infusões subsequentes de Nimotuzumabe. Um paciente teve uma reação anafilática 
grave com erupção cutânea que foi tratada com terapia sintomática e foi retirada do 
estudo.

A baixa resposta anti-idiotípica é indicativa da natureza humanizada do anticorpo e 
também pode ser responsável pela reação de baixa hipersensibilidade. O 
desenvolvimento de uma resposta imunogênica depende de uma série de fatores 
como tempo de coleta da amostra, manuseio da amostra, tempo de coleta, doença de 
base e medicação concomitante. A incidência de desenvolvimento de anticorpos para 
Nimotuzumab não é conclusiva.

Uso na gravidez e lactação Uso 
na gravidez
Não foram realizados estudos de reprodução animal com Nimotuzumab.
No entanto, o EGFR tem sido implicado no controle do desenvolvimento pré-
natal e, portanto, pode ser essencial para a organogênese normal, 
proliferação e diferenciação no embrião em desenvolvimento. Sabe-se que a 
IgG1 humana atravessa a barreira placentária; portanto, o anticorpo tem o 
potencial de ser transmitido da mãe para o feto em desenvolvimento. Mas não 
se sabe se o anticorpo pode causar dano fetal quando administrado a uma 
mulher grávida. O anticorpo só deve ser administrado a uma mulher grávida 
ou a qualquer mulher que não utilize contraceção adequada se o benefício 
potencial superar o risco potencial para o feto. Se a paciente engravidar 
enquanto estiver recebendo este medicamento, ela deve ser informada sobre 
o risco potencial para o feto e/ou o risco potencial de perda da gravidez.

No grupo de quimioterapia, a proporção de pacientes que relataram eventos adversos 
de grau III e IV no braço de Nimotuzumabe foi maior do que no braço sem 
Nimotuzumabe. Esses eventos adversos foram relacionados principalmente à TC + RT 
concomitante, e não ao Nimotuzumabe. O grupo de radioterapia mostrou que a 
proporção de pacientes com eventos adversos grau III e IV estava maior no braço sem 
Nimotuzumabe em relação ao RT do que no braço com Nimotuzumabe. A adição de 
Nimotuzumab não demonstrou potencializar os efeitos tóxicos da RT.

A reação cutânea anafilática foi o único EAS relatado devido ao Nimotuzumab. 
Os outros EAS relatados foram devidos à doença maligna subjacente ou como 
resultado de tratamento com quimioterapia ou radioterapia concomitantes. Uso na lactação

Não se sabe se o anticorpo é secretado no leite humano. Desde humano
A IgG1 é secretada no leite humano, o potencial de absorção e dano ao 
lactente após a ingestão é desconhecido. Nenhuma recomendação é feita 
sobre o potencial benefício versus risco da administração de Nimotuzumabe a 
lactantes.

No ensaio clínico sobre o carcinoma escamoso da nasofaringe avançado, as 
reações adversas mais frequentemente observadas incluem febre baixa, 
hipotensão, náuseas, tonturas e erupções cutâneas. Entre os 70 pacientes do 
grupo experimental tratados com a droga, a incidência de febre grau I, , foi de 
4,28%, e a temperatura mais alta foi de 39 oC, que diminuiu após o tratamento 
e não interrompeu o esquema terapêutico; a incidência de hipotensão e 
tontura foi de 2,86%, e a menor pressão arterial registrada foi de 80/50, que 
normalizou após o repouso. A incidência de náusea e erupção cutânea de grau 
I foi de 1,43%.

Uso Pediátrico
Estudos clínicos estão atualmente em andamento em pacientes pediátricos com
tumores sem eventos adversos significativos relacionados a

Nimotuzumabe.
Eficácia em gliomas de alto grau recidivantes fortemente pré-tratados em crianças e

As reações adversas observadas em ensaios clínicos quando Nimotuzumabe foi usado juntamente 
com radioterapia para o tratamento de tumores avançados derivados da epiderme em cânceres 
de cabeça e pescoço foram classificadas como reações comuns e raras e estão listadas na Tabela 
1. A maioria das reações adversas relacionadas ao medicamento foram de gravidade Grau I e II. 
Nenhuma erupção cutânea ou outra toxicidade cutânea foi relatada.

adolescentes foi demonstrado em um estudo de Fase II. A aplicação repetida 
de Nimotuzumab como monoterapia foi bem tolerada e segura. Nenhum dos 
SAEs foi considerado relacionado à medicação do estudo. As deteriorações 
clínicas foram principalmente associadas a complicações da doença tumoral, 
progressão tumoral ou, raramente, a outra doença concomitante. Em 
particular, não foram observadas reações alérgicas ou toxicidade cutânea ou 
gastrointestinal grave.

Tabela 1 Incidência de reações adversas comuns em pacientes com câncer avançado 
derivado da epiderme Nenhuma preocupação de segurança surgiu de testes laboratoriais, sinais vitais ou 

achados de exame físico. Não foram observados efeitos colaterais hematológicos ou 
não hematológicos graves associados ao anticorpo Nimotuzumab, minimizando o risco 
de infecções graves, transfusões de sangue e hospitalizações.

Incidência%
Grau I

Incidência%
Grau II

Incidência%
Grau IIIReação adversa

Febre 14.2 2.6 16,8
Tremores 11.6 5.2 16,8 Uso Geriátrico

O limite máximo de idade avaliado em estudos clínicos de câncer de cabeça e pescoço foiNausea e vomito 10,9 2.6 13,5
Arrepios 12.2 1.3 13,5 78 anos. Os estudos clínicos realizados com Nimotuzumab não são adequados para 

mostrar quaisquer diferenças na resposta devido ao efeito da idade avançada.Hipotensão 5.2 2.6 7,8
Fraqueza 7,8 0,0 7,8
Dor de cabeça 5.6 0,0 5.6 Sobredosagem

Foi demonstrado em ensaios clínicos concluídos a dosagem de até 400 mgAnemia 4.3 1.3 5.6
são seguros para os seres humanos. Nenhuma conclusão está disponível agora sobre a segurança para doses 

acima de 400 mg.
Cianose Acral 3,0 2.6 5.6

Em um ensaio clínico não randomizado de braço único, um paciente desenvolveu 
sonolência de grau 3 após sua primeira dose. Outras reações leves ou moderadas 
foram febre, vômito, náusea, hipotensão, tremores, calafrios, dor de cabeça, 
desorientação, dor precordial, disfasia e mialgias. Esses eventos adversos foram 
controlados por medicação padrão. A toxicidade da irradiação não foi exacerbada pela 
adição de Nimotuzumab à radioterapia padrão.

Embalagem
Disponível como embalagem única de 4 frascos e cada frasco de 10mL (50 mg de
Nimotuzumabe).

Estabilidade e Armazenamento

BIOMab EGFRTM (Nimotuzumab) deve ser armazenado em geladeira a

No segundo estudo não randomizado em pacientes com SCCHN, os eventos 
adversos mais comuns associados à radiação foram alteração do paladar, 
disfagia, estomatite, mucosite e dor na garganta e eritema no campo de 
radiação. Nenhum destes foi inesperado e não pareceu haver qualquer 
exacerbação associada à administração do anticorpo. Náusea e fadiga foram 
os eventos adversos não associados à radiação mais comumente relatados. As 
reações à infusão ocorreram apenas em quatro pacientes que receberam um 
único lote específico de Nimotuzumab. Foram notificados 13 SAEs. Os eventos 
adversos graves relatados foram principalmente devido à progressão da 
doença ou doença metastática e foram considerados não relacionados à 
terapia do estudo. Isso incluiu duas mortes;

temperatura entre 2°C e 8°C. Não congele. O congelamento e o descongelamento
destruir a atividade biológica de Nimotuzumab.
Nimotuzumab diluído em solução de cloreto de sódio é física e quimicamente
estável por 12 horas sob 2~8 oC, e por 6 horas em temperatura ambiente (25 ± 
3°C). O nimotuzumab pode não ser ativo na solução preparada além dessas 
condições, a solução deve ser descartada e a solução fresca preparada para 
infusão.

Validade
24 meses.
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Precauções
BIOMab EGFRTM deve ser usado com cautela em pacientes com
hipersensibilidade ao Nimotuzumabe ou a qualquer um dos componentes conhecidos 
da formulação. (Veja a DESCRIÇÃO para outros componentes na formulação)

Contra-indicação
Nenhum conhecido.

Interações medicamentosas

O efeito da administração concomitante de outros medicamentos sobre Nimotuzumabe e
o inverso não foi avaliado.

Imunogenicidade
Os estudos de imunotoxicidade em macacos verdes consistindo em quatro
doses de Nimotuzumabe com adjuvante provocaram apenas resposta 
imunogênica submáxima, sugestiva de menor imunogenecidade com 
Nimotuzumabe sem adjuvante.

A imunogenicidade [anticorpo humano anti-humano (HAHA)] para determinar 
a resposta antiidiotípica contra Nimotuzumab foi avaliada em estudos clínicos 
em doses únicas e múltiplas até um máximo de 2400mg com seguimento de 
um ano. Dos 34 pacientes avaliados apenas um paciente apresentou resposta.
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