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Introdução
• Regime de QT baseada em cisplatina é o padrão em 1ª linha (M-VAC, CG, PCG)
• Até 50% dos pacientes com mUC não são candidatos a CDDP por idade avançada

e/ou comorbidades (IR, IC e neuropatia)
• Imunoterapia torna-se opção em 1ª linha aos inelegíveis para CDDP:
- pembrolizumabe (CPS ≥10) (KEYNOTE 052)
- atezolizumabe (PD-L1 ≥ 5%) (IMvigor 210)
• Imunoterapia é bem estabelecida em 2ª linha pós platina:
- pembrolizumabe e atezolizumabe (KEYNOTE 045, IMvigor 211)
- nivolumabe, avelumabe e durvalumabe (fase I/II )
• Dados do Cancer Genome Atlas classificam o câncer de bexiga como o 3ª câncer em número 

de mutações
Inibidores 
checkpoint
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SG com QT 9-15 meses    SG paciente que progridem a QT 5-7 meses  Inibidores de checkpoint podem ter substancial impacto na escolha terapêuticaInibidores de PD-1 Nivo e PembroInibidores de PD-L1 Atezo, Avelumab e Durvalumabe



mUC
IMMU-132
RANGE
FIERCE-21
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CENÁRIO: Carcinoma Urotelial Metastático



Fase I/II
N: 45
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1) ESTUDO DE FASE I/II COM 45 PACIENTES2) POPULAÇÃO: MUC tratados previamente
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Anticorpo conjugado a droga (alta relação anticorpo-droga)  complexo conjugado altamente direcionado (alta afinidade) a TROP-2 que é antígeno de superfície celular altamente expressa no carcinoma urotelial.HIDROLISE do complexo/conjugado ligante   libera o SN-38 citotóxico intracelularmente e no microambiente tumoral  assim, as células tumorais ligadas ao sacituzumabe são mortas pela captação intracelular e extracelular do SN-38 (metabolito ativo do IRINOTECANO).
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Sacituzumabe 10mg/kg no D1 e D8 a cada 21 dias até PD ou toxicidade limitanteReavaliação de resposta a cada 8 semanas End point: avaliação de resposta, duração de resposta, PFS, SG e segurança
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Taxa de resposta Objetiva de 31% sendo a maioria resposta parcial 27% e apenas 2% de resposta completaTempo para resposta de 1,9 mesesDuração de resposta de 12,9 meses
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Toxicidade gastrointestinal (Náuseas  e diarreia) de todos graus em torno de 68%Fadiga e Neutropenia pouco mais da metade dos pacientesG3 neutropenia e anemiaG4 neutropenia



Fase III
N: 530  
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ESTUDO DE FASE III com 530 pacientesEstudou o RAM é um anticorpo monoclonal IgG1 humano que se liga ao receptor do fator de crescimento endotelial vascular (VEGFR-2) bloqueando todos os ligantes do VEGF, promovendo uma inibição mais completa da via VEGF. POPULAÇÃO: EstratificaçãoRadnomização 1:1 End points
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SLP 4,1 meses VS 2,8 meses  P 0,0118 /  Tx RO 24,5% x 14%   / SG 9,4 meses vs 7,85 meses P 0.241Aprovado pelo FDA para Aca gástrico e Aca TEG, carcinoma de pulmão não pequenas células e carcinoma colorretal



Ramucirumab+docetaxel
• 1ª regime em estudo de fase III a demonstrar superioridade em

SLP em relação a quimioterapia em paciente refratários a
platina

• Necessita de um maior follow up
• Avaliação da atividade nos pacientes previamente expostos a

terapia alvo
• Valida a inibição da sinalização do VEGFR-2 como potencial

nova opção terapêutica
• Ainda não aprovado pelo FDA para carcinoma urotelial
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Taxa de resposta objetiva relativamente similares



FIERCE-21: Phase II study of vofatamab (B-701), a selective inhibitor of
FGFR3, as salvage therapy in metastatic urothelial carcinoma (mUC).

mUC com falha a platina, ≤12m QT neo, 
doença mensurável e ECOG ≤1

Vofatamab 25mg/kg mono (21) vs Vofatamab 25mg/kg+Docetaxel 75mg/m2 q3w (15)

Vofatamab (B-701) é anticorpo monoclonal humano específico que bloqueia o FGFR-3 

Fase II                 
N: 55

FGFR M/F identificado 
pelo FoudationONE CDx

End poin 1º: 
- segurança

- atividade (ORR)

Boa tolerância em ambos os braços, com baixa frequência de EA G3. 
Ambos demonstraram eficácia em termos de ORR e SLP. 

EA maioria G1/G2 
(astenia 19%, diarreia 9,5%, rubor 14%, calor 9,5%, hipotensão 9,5%, hiporexia 19% e elevação de creatinina 9,5%) 

35% (2L) e 65% (3L ou +)

Esquema bem tolerado e baixa toxicidade G3
Eficácia em termos de ORR e PFS
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Fase II com 55 pacientes VOFATAMAB é um anticorpo monoclonal específico contra o receptor 3 do fator de crescimento de fibroblasto (FGFR-3)População: mUC falha após platina, QT menor ou igual a 12 meses, doença mensuravel e ECOG 0 ou 1 Cerca de 20% respondem a inibidores de checkpoint imunológico20% possuem mutação ou fusão de FGFR3 o que associa a maior sensibilidade a inibidores de checkpoint imunológico.



Outros cenários
NMIBC (KEYNOTE-057)
Neoadjuvante (PURE-1 e ABACUS)
Adjuvante (CheckMate 274, AMBASSADOR, IMvigor 010)
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ANALISE INTERINA APRESENTADO NA SESSÃO PLENÁRIA



CIS, Ta ou T1 
Alto grau
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População: Doença não musculo invasiva de alto risco  CIS, Ta e T1 com ALTO GRAU NÃO RESPONSIVA A BCGSe não responde a BCG opções atuais seriam: Genzar ou mitomicina intravesical ou CIRURGIA DE CISTECTOMIA
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Media de idade 73 anos, maioria sexo masculinoNúmero médio de BCG prévia foi de 12CIS apenas era a grande maioria 63,7%
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Resposta independente da expressão do PD-L1 e do subgrupo do CISPCR 40%Desses 60% mantiveram a respostaToxicidade habitual do pembrolizumabe
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Fase II com 102 pacientes com CIS Resposta completa de 40,2% em 3 meses Média de duração de resposta de 12,7 mesesPerfil de toxicidade já conhecido do pembrolizumabeExiste um Fase III em andamento KENOYTE 676 – que avalia pembrolizumabe plus BCG em HR NMIBC prersistente/recorrente após indução com BCG 





Fase II
N: 52

cN1 (4%)  pN+(20%)
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FASE II com N= 50 pacientespCR 42%  - maior em PD-L1 positivo (54%)Apesar de ter 4% de cN+, após a cistectomia a taxa de pN+ foi para 20%Maioria tinha condições de cisplatina 



Fase II
N: 74

Apresentador
Notas de apresentação
Interessante é dizer que imuno neo aumenta a infiltração de linfócitos tornando o tumor mais quente Taxas de resposta semelhante ao pembro
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Ver as taxas de pCR





Conclusão
• Alta mutagenicidade do Câncer de Bexiga denota grande expectativa 

na identificação de novos inibidores de checkpoint imunológico
• Imuno como opção interessante em doença não músculo invasiva
• Altas taxas de pCR com imuno no cenário neoadjuvante 

- Necessita de confirmação a longo prazo (pRC = SG?)

• Biomarcador ideal para seleção de pacientes (PD-L1? TMB?)
• Resultados do uso adjuvante ainda não estão disponíveis 
• Novas armas terapêuticas em 2ª e 3ª linha



Obrigado!

antoniodiasoncologia@hotmail.com
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