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Keynote 426 

• Benefício da combinação de pembrolzumab + axitinib sobre sunitinib 

• Sobrevida global: HR:0,53, p<0,0001 

• Sobrevida livre de progressão: HR:0,69, p=0,0001 

• Taxa de resposta: 59,3% vs 35,7%, p<0,0001 

 

• Benefício observado em todos subgrupos: favorável, intermediário e alto  E alto e 
baixo expressor PD-L1 

 

• Toxicidade comparável entre os braços e com perfil de toxicidade manejável 

 

Conclusões  



TODOS riscos 















Benefício em pacientes de 
risco favorável quanto a 

SLP 



















Javelin Renal 101 

• Combinação de avelumab + axitinib demonstrou benefício em: 

• Sobrevida livre de progressão: HR: 0,69, p=0,0001 

• Sobrevida global: HR: 0,78, p=0,0679 – Não estatisticamente significante 

• Taxa de resposta: 55,9% vs 30,2% 

• Benefício de Sobrevida livre de progressão e taxa de resposta em todos subgrupos 
de risco e independente da expressão de PD-L1 

• Benefício de aumentar a sobrevida livre de progressão 2 

• Análise interina de Sobrevida global ainda imatura 

• Perfil de toxicidade manejável com menor taxa de descontinuidade de tratamento 

Conclusões  





Benefício de sobrevida global – grupo interm/ alto 
Sem benefício no risco favorável 



Sem benefício de sobrevida livre de progressão em 
nemhum subgrupo de risco  



Melhor resposta no estudo foi: DE e PD  



Maiores taxas de respostas com IO + VEGF 
Apesar de menos respostas completas  



Benefício de todos independente da expressão PD-L1 



IO-IO menos tóxico, mas associado a maior taxa 
de descontinuidade 



Perda do benefício do IO-IO para o risco favorável 







Conclusão 

• Benefício de SLP e SG para todos os riscos: favorável, intermediário e alto 

• IO+IO: benefício apenas para os riscos intermediário e alto 

• Benefício para todos os endpoints: sobrevida livre de progressão e global 

• IO+IO: perda do benefício em termos de sobrevida livre de progressão 

• Melhor reposta é resposta parcial 

• IO+IO: melhor resposta: doença estável ou progressão de doença 

• Perfil de toxicidade: mais crônico – pode explicar mais toxicidades g3 e 4  

• IO+IO: maior taxa de descontinuidade  

• Sem marcadores preditivos de reposta: desfechos independentes da expressão PD-
L1 

• IO+IO: maior resposta patológica completa em PD-L1+, mas todos se 
beneficiam 

Vantagens de IO+VEGF vs IO+IO 


