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LMC
Sobrevida na era ITK

• Entendimento profundo da 
patogenese molecular

• Aumento e uso sequencial de ITK 

• Rigoroso monitoramento 
molecular na resposta ao 
tratamento

• Esforço multidisciplicnar na 
adesão ao tratamento com droga 
diária e oral

Apperly J and Daudiani S. 2018, Hematology
Kantarjian . Blood  119:1981; 2012.



Deininger M. et al. Blood. 2009;114(22):462 [abstract 1126].

IRIS, international randomized study of interferon and STI571.

Pacientes resistentes ou intolerantes ao imatinibe
IRIS Trial



Sobrevida após a progressão para FA/CB 
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Clark RE, et al. Haematologica. 2012;97(s1):237 [abstract  0583] 4



A transição da FC para crise 
blastica está associada ao acúmulo 
de eventos adicionais 

No final, a inibição do BCR-ABL1 
pode não ser mais suficiente

Soverini S et al. Molecular Cancer 2018: 17:49



 1.223 pacientes com LMC tratados com imatinibe

 692 com avaliação molecular aos 3 meses

 789 com avaliação molecular aos 6 meses

Hanfstein et al, Leukemia (2012) 26, 2096–2102



Sobrevida livre de progressão de acordo com 
resposta molecular aos 3 e aos 6 meses
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Pacientes em risco (N)

BCR-ABL IS ≤ 1% 210 184 132 90 55

> 1 – 10% 272 232 197 148 100

> 10% 178 156 131 104 75

Pacientes em risco (N)

BCR-ABL IS ≤ 1% 492 428 345 258 168

> 1 – 10% 192 166 146 114 89

> 10% 86 80 88 58 44

Hanfstein et al, Leukemia (2012) 26, 2096–2102 



National Comprehensive Cancer Network, Version 1.2019



Definição de intolerância na prática clínica

• NCCN e ELN não elaboraram uma definição

– Mesmo sugerindo trocar para segunda geração em casos de 

“severa”intolerância

• Não há definição universalmente aceita

• Cada centro usa uma definição para suspensão/redução do 

imatinibe

• Definições mais usadas dos estudos para a prática clínica: 

– Common Terminology Criteria (CTC): identifica graus de eventos adversos, 

mas não define intolerância

Breccia M and Alimena G, Leuk Res, 29 Jan online, 2013

National Comprehensive Cancer Network, version 2, 2010



Caso Clínico 1 

• RASS, 39 anos, fem.

• Dx LMC-FC

• Sem sinais de fase acelerada em MO/SP, Ph+, baixo risco (Sokal)

• BCR-ABL1 RT-qPCR=87% (IS)

• Início de 400 mg de imatinibe

• Após 2 semanas

• Rash cutâneo extenso

• Imatinibe suspenso

• Corticosteroides

Baccarani M et al, Ann Hematol (2015)  94(Suppl 2):S141-147

Bula mesilato de imatinibe/Glivec®



Bula mesilato de imatinibe/Glivec®

• Embora a maioria das erupções cutâneas seja leve e auto limitante, casos 
raros mais graves tais como necro ́lise epidérmica toxica Stevens-Johnson, 
eritema multiforme ou rash devido ao medicamento com eosinofilia e 
sintomas sistêmicos podem exigir a interrupção ou a descontinuação do 
tratamento 

Bula mesilato de imatinibe/Glivec®



Adverse Event 1 2 3

Rash maculo-papular Macules/papules 

covering <10% BSA 

with or without 

symptoms (e.g., 

pruritus, burning, 

tightness) 

Macules/papules 

covering 10 - 30% BSA 

with or without 

symptoms (e.g., 

pruritus, burning, 

tightness); limiting 

instrumental ADL 

Macules/papules 

covering >30% BSA 

with or without 

associated symptoms; 

limiting self care ADL 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 
Version 4.0

Published: May 28, 2009 (v4.03: June 14, 2010) 



Caso Clínico 1

• Inicio de dasatinibe 100 mg/dia

• Após 3 semanas evolui com plaquetopenia < 50.000 
plaquetas



Bula mesilato de dasatinibe/SPRYCEL®

LMC-FC 

(dose inicial 

100 mg/dia) 

Contagem absoluta de 

neutro ́filos

< 0,5 x 109/l e/ou

plaquetas < 50 x 109/l 

1.1 Interromper o tratamento ate ́ contagem absoluta de 

neutro ́filos ≥ 1,0 x 109/l e plaquetas ≥ 50 x 109/l. 

2.2 Prosseguir o tratamento com a dose inicial original. 

3.3 No caso de plaquetas < 25 x 109/l e/ou recorre ̂ncia de 

contagem absoluta de neutro ́filos < 0,5 x 109/l durante

> 7 dias, repetir o passo 1 e prosseguir o tratamento com 

uma dose reduzida de 80 mg uma vez por dia para o 

segundo episódio. Para o terceiro episo ́dio, fazer uma 

reduc ̧ão adicional da dose para 50 mg uma vez por dia 

(para doentes com diagno ́stico recente) ou interromper 

(para doentes resistentes ou intolerantes à terape ̂utica

pre ́via, incluindo imatinib). 



Caso Clínico 1

• Dasatinibe suspenso reintroduzido na dose de 80 mg

• Plaquetopenia grau ¾, nova interrupção

• Reintrodução de dasatinibe 60 mg
• Após 4 meses BCR-ABL1=2.3%

• Após 7 meses BCR-ABL1=0,07%

• Indetectável desde então  



Caso clínico 2

• Fem, 58 anos, LMC-FC em 2009

– Início de 400 mg de IM após 2 meses

• Evoluiu com neutropenia grau 4 (100 neutrófilos)

• Vários episódios de plaquetopenia grau 4 (13.000 plaquetas)

– várias suspensões, reduções de dose e uso de factor de 

crescimento



Caso clínico-con’t

pH+ BCR-ABL (IS) Mutação

3 M 8% 0,9% NT

6 M 17% 1,37% ausente

12 M 100% 12,4% ausente



Como essa paciente deve ser considerada e 

tratada?

• Resistente ou intolerante?

• Intolerância cruzada com ITK 2ªG



Imatinibe e intolerância hematologica cruzada

Dasatinibe e nilotinibe

• 271 pts intolerantes ao IM na 

FC

– 46 pts com intolerância 

hematológica

• 86% receberam dasatinibe

– 6 (13%) descontinuaram 

dasatinibe pela mesma razão

• 122 pts intolerantes ao 
imatinibe

– 40 pts com intolerância
hematológica

– 17 (43%) receberam nilotinibe
• 7 (18%) pts descontinuaram nilotinibe

por intolerância hematológica. Todos 
por trombocitopenia

KHoury Hk et al, J Clin Oncol; 2008;26:375s Jabbour E et al, J Clin Oncol, 2008; 26:387



Caso clínico 2

• Dasatinibe por 1 ano e meio, com toxicidade hematológica 

G4

• Nilotinibe

• Plaquetopenia G¾

• Após inúmeras reduções e suspensões da dose

– Crise blástica



A mielossupressão é um efeito tóxico?

• Evento adverso mais frequente e que mais altera o curso e 

intensidade do tratamento com todos TKIs

• Geralmente ocorre no começo do tratamento e é autolimitada
– Significa uma recuperação tardia da célula tronco hematopoiética normal 

remanescente

• Doença avançada

– Mais comum e mais grave 

– Reserva de células tronco residuais normais está diminuída

– Este número de células é insuficiente para reconstituir as células do sistema 

hematopoético

Quintás-Cardama A, et al. Cancer, 2009



European LeukemiaNet
Recomendações revisadas em 2015

A troca de terapia é mandatória em casos de 

falha (resistência) ou de efeitos tóxicos do 

primeiro inibidor de tirosina quinase ou que 

possa afetar a qualidade de vida.

Baccarani M et al, Ann Hematol (2015)  94(Suppl 2):S141-147



• Checar adesão ao tratamento

• Analise mutacional

• Citogenetica de aspirado medular

• Trocar para outro ITK 

• Manter o mesmo ITK se não for IM

• Aumento da dose de IM (até 800 mg)

Marin D, et al. Haematologica. 2003;88:227-229;  Cashen A, et al. J Clin Oncol. 2003;21:4255-4256; Jørgensen HG, et al. Clin Cancer Res. 
2006;12:626-633; Quintás-Cardama A, et al. Cancer. 2009;115:2912-2921.

Como eu abordo resposta subotima ao ITK 



• Redução de dose não está indicado para toxicidade G½ e 

anemia

– Suporte hemoterápico, eritropoetina

• Ajustes de dose para a neutropenia e trombocitopenia G¾ 

e fatores de crescimento

• Plaquetopenia em fases avançadas, escalonar dose 
assim que possível
– Suporte hemoterápico

– Doença agressiva, TTO agressivo

– Evitar a redução da dose/interrupção

• Considerar TMO alo

Marin D, et al. Haematologica. 2003;88:227-229;  Cashen A, et al. J Clin Oncol. 2003;21:4255-4256; Jørgensen HG, et al. 
Clin Cancer Res. 2006;12:626-633; Quintás-Cardama A, et al. Cancer. 2009;115:2912-2921.

Como eu abordo intolerância ao ITK 



Obrigada!


