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Conflito de interesse 
De acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1595/2000 e  

Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 96/2008, eu declaro que: 

  

• Pesquisa Clínica – como investigador: LILLY e PFIZER 

• Apresentações científicas – como palestrante: ROCHE e NOVARTIS 

• Eventos Científicos – despesas com viagens: ROCHE e PFIZER 

 

  

Declaro não ter ações em bolsa de valores das empresas supracitadas. 

Meus pré-requisitos para participar destas atividades são o intercâmbio científico, a 

autonomia do pensamento científico, independência de opinião e liberdade de 

expressão, aspectos estes respeitados por estas empresas. 

  

Esta apresentação reflete a minha opinião pessoal, tem por objetivo propiciar uma 
discussão científica independente e não se destina a promover qualquer produto ou 
indicação de patrocinadores desta conferência. 



Imunoterapia em Câncer de Mama 

Esteva e al, Breast Cancer Res 2007. Esteva et al, Lancet Oncol 2019. Adams et al, J Clin Oncol 2014.  

 CM Receptor Hormonal Positivo apresenta menor concentração de linfócitos infiltrantes de tumor 
(TILs) e baixa carga mutacional; são predominantemente pouco sensíveis à imunoterapia. 

 Tumores HER2 positivos respondem bem aos tratamentos anti-HER2, que em parte são mediados 
por mecanismos efetores do sistema imunológico.  

 Câncer Triplo Negativo é o subtipo que concentra os tumores de maior imunogenicidade, sendo 
assim, de maior interesse para o desenvolvimento de novas imunoterapias, especialmente os 
inibidores do controle imunológico (anti-PD1 e anti-PDL1).  



Schmid et al, N Engl J Med 2018. Schmid et al, ESMO 2018 [LBA1_PR]. Emens et al, SABCS 2018 [GS1-04]. 



San Antonio Breast Cancer Symposium® 

December 4-8, 2018 

 A trend toward association between PD-L1 IC positivity and poor prognosis was observed but was not statistically significant  

 PD-L1 IC positivity was predictive of PFS and OS benefit with atezolizumab + nab-paclitaxel 

 Median PFS durations (and 95% CIs) are indicated on the plot. Stratified HRs are shown. All P values except for PD-L1 IC+ PFS are nominal P values. Data cutoff: April 17, 2018.  

PD-L1 IC status (positive vs negative) predicts  

PFS benefit with atezolizumab + nab-paclitaxel  

Emens LA, et al. IMpassion130 biomarkers.  

SABCS 2018 (program #GS1-04) 

Time (months) 

P
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%
) 

5.6 mo 

(5.4, 7.2) 

5.6 mo 

(5.5, 7.3) 

7.5 mo 

(6.7, 9.2) 

5.0 mo 

(3.8, 5.6) 

Population 
PFS HR (95% CI) 

P Value 

Interaction Test 

(treatment × PD-L1 IC)  

P Value 

 PD-L1 IC+ 
0.62 (0.49, 0.78) 

< 0.0001 
0.0055 

 PD-L1 IC– 
0.94 (0.78, 1.13) 

0.5152 

Atezo + nab-P (PD-L1 IC+ n = 185) 

Plac + nab-P (PD-L1 IC+ n = 184) 

Atezo + nab-P (PD-L1 IC– n = 266) 

Plac + nab-P (PD-L1 IC– n = 267) 
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IMUNOTERAPIA EM CÂNCER DE MAMA 

A) Bars are numbers of patients, red line shows numbers of trials. Growth of the number of immunotherapy trials in breast cancer over time. 
B) The landscape of trials by disease stage and immunotherapy category by cancer stage. 1. Esteva et al. Lancet Oncol, 2019.   



(C) Immuno-oncology combination trials by therapy type. 208 trials involve targeting of PD-1 and PD-L1, including 185 combination trials. (D) Trials of anti-PD-1 
and anti-PD-L1 compounds in combination with other therapies. The number in each bubble indicates the number of active PD-1 and PD-L1 combination trials 
testing each target. Multitherapy refers to trials that evaluate three or more drugs together, including one immune checkpoint inhibitor and at least two drugs 
from any other drug classes. mAb=monoclonal antibody. PD-1=programmed death-1. PD-L1= programmed death ligand-1. 1. Esteva et al. Lancet Oncol, 2019. 

IMUNOTERAPIA EM CÂNCER DE MAMA 



Anti-PD1/PDL1 em MONOTERAPIA: 

 



Anti-PD1/PDL1 em MONOTERAPIA: 

 

 Atividade modesta na monoterapia (5-24%) 

 Algumas respostas duradouras 
 Melhores respostas quando: 

• Triplo Negativo 
• PDL1 positivo  
• 1ª linha 

 
 KEYNOTE 119 (em andamento – 600 pacientes) 



Anti-PD1/PDL1 em combinação com QUIMIOTERAPIA: 

  Resultados modestos de monoterapia levaram a aplicação de imunoterapia em 
combinação com tratamentos já consagrados – principalmente quimioterapias;  

 Em 2018, 77 estudos clínicos avaliando combinação de QT e imunoterapia.  

Exemplos (primeira linha de tratamento):  
 Impassion131 (Paclitaxel + Atezolizumab / Placebo – em recrutamento, 600 pacientes) 

 KEYNOTE-355 (Paclitaxel, Nab-paclitaxel ou Gencitabina-Carboplatina + Pembrolizumab / Placebo – 858 pacientes) 

      Esteva et al. Lancet Oncol, 2019.  



    ENHANCE 1: Phase Ib/2 study to evaluate eribulin 

mesylate in combination with pembrolizumab in 

patients with mTNBC 

Tolaney S, et al. SABCS 2017 



Eribulina +Pembrolizumabe (n=107) 

Tolaney S, et al. SABCS 2017 



Anti-PD1/PDL1 em combinação com TERAPIAS ALVO: 

 

Esteva et al. Lancet Oncol, 
Mar 2019 (adaptado).  
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Anti-PD1/PDL1 em combinação com RADIOTERAPIA: 

 
 RESPOSTA INFLAMATÓRIA com liberação de citocinas, apresentação de antígenos 

e estímulo à resposta das células T (sinergismo com imunoterapia). 

EFEITO ABSCOPAL – resposta antitumoral sistêmica desencadeada por 
radioterapia de lesão à distância (provável mecanismo imunológico).  

MELANOMA: resposta parcial de lesões sistêmicas em 4/22 pacientes (18%) 
com Ipilimumab após RDT de lesão à distância.          Twyman-Saint et al. Nature 2015.  

Estudo Tratamento Fase População N Resultado principal: 

NCT02730130 
             McArthr et al. Proc Am 

Soc Clin Oncol, 2018 

Radioterapia seguida de 
Pembrolizumab (3/3sem) 

Fase 2 
 

Triplo 
Negativo 

17 pacientes 
Resposta parcial em 3 de 9 

pacientes avaliáveis (33%) 

 Outros 10 estudos estão em andamento atualmente.  

Esteva et al. Lancet Oncol, Mar 2019. 



CONCLUSÕES 
 Imunoterapia já é uma realidade para o câncer de mama metastático triplo 

negativo que expressa PDL1 (IMpassion130 e aprovação acelerada pelo FDA). Há a 
expectativa que a análise final do IMpassion130 e de outros estudos em 
andamento sejam consistentes em demonstrar ganho de sobrevida global. 

 PERSPECTIVAS FUTURAS: 

• Desenvolvimento de biomarcadores mais eficazes para a seleção dos 
pacientes respondedores à imunoterapia;  

• Ampliação da indicação para outros subtipos de câncer de mama – 
provavelmente com a combinação de outros tratamentos (quimioterapia, 
radioterapia, terapia alvo ou outros);  

• Determinar a melhor estratégia de tratamento (uso como tratamento 
adjuvante ou metastático, integrando às terapias já existentes).  



IMUNOTERAPIA (NEO)ADJUVANTE 
em Câncer de Mama Triplo Negativo 

 Câncer de mama primário apresenta maior concentração de TILs e expressão de PDL1 em relação 
aos sítios de metástase, com provável maior sensibilidade à imunoterapia (seleção clonal):  

 Imunoedição do câncer favorece a eliminação de células mais sensíveis ao sistema imunológico;  

 Clones com maior atividade imunológica usualmente são mais sensíveis à quimioterapia adjuvante. 



rudinei.dmlinck@hsl.org.br 


