
1. Vogelzang NJ, McFarlane JJ, Kochenderfer MD, et al. Efficacy and safety of nivolumab in

patients with non-clear cell renal cell carcinoma (RCC): Results from the phase IIIb/IV

CheckMate 374 study. JCO. 2019;37(7_suppl):562-562.

doi:10.1200/JCO.2019.37.7_suppl.562

2. Knox JJ, Barrios CH, Kim TM, et al. Final overall survival analysis for the phase II

RECORD-3 study of first-line everolimus followed by sunitinib versus first-line sunitinib

followed by everolimus in metastatic RCC. Annals of Oncology. 2017;28(6):1339-1345.

doi:10.1093/annonc/mdx075

3. Koshkin VS, Barata PC, Zhang T, et al. Clinical activity of nivolumab in patients with non-

clear cell renal cell carcinoma. j immunotherapy cancer. 2018;6(1):9. doi:10.1186/s40425-

018-0319-9

RESPOSTA AO NIVOLUMABE NO CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS DO TIPO PAPILIFERO 

METASTÁTICO: UM RELATO DE CASO
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Relato de Caso

Paciente feminino, diagnosticada aos 57 anos com nódulo renal à direita por

uma tomografia computadorizada (TC) após dar entrada no pronto socorro por

uma infecção urinária em novembro/2015. Foi submetida a nefrectomia parcial,

cujo anatomopatológico revelou carcinoma de células renais do tipo papilífero

(CCRp) tipo 1 no pólo inferior renal direito, Fuhrman 1, 5,5 cm, sem invasão

vascular; estadiamento pT1b.

TC de seguimento em janeiro/2017 detectou nódulos pulmonares, que foram

biopsiados, revelando recidiva. Iniciou Sunitinibe, atingindo progressão de

doença (PD). Tentativa de Erlotinibe e Bevacizumabe com resposta parcial e

PD após 4 meses. Paciente apresentou metástases pulmonares e

conglomerado linfonodal, que indicavam compressão brônquica esquerda,

causando quadro de tosse crônica; dimensões de 2,2 cm e 3,4 x 2,5 cm

(Figuras 1 e 3), respectivamente.

Paciente submetida à RT concomitante ao Nivolumabe (NIVO), apresentando

grande melhora dos sintomas e resposta parcial, com novas dimensões do

nódulo para 1,5cm e conglomerado linfonodal 1,2 cm, no menor eixo (Figuras 2

e 4). Manteve tratamento por 10 meses, até PD. Após PD, foram feitas outras

linhas: Ipilimumabe e NIVO, Carbozantinibe, Levantinibe e Everolimus e

finalmente Pembrolizumabe e Axitinibe, até seu óbito em janeiro/2020.

Discussão

A sobrevida livre de progressão (PFS) nos pacientes com CCRp metastático

(mCCRp) em regime de NIVO é de aproximadamente de 2 meses1, com poucas

linhas de tratamento disponíveis. A paciente foi tratada por cerca de 10 meses,

com PD apenas 11 meses depois, e sobrevida global (OS) de cerca de 35

meses, muito superior a mediana nesses casos, de 16 meses1.

Pacientes com mCCRp apresentam PFS e OS a primeira linha ao redor de 22,2

e 29,5 meses, respectivamente2. Não existe segunda linha estabelecida, mas os

dados de um estudo retrospectivo3 mostrou que os pacientes respondem em

cerca de 49% dos casos, com PFS de 3.5 meses e OS não atingida.

Destaca-se que, unido à resposta duradoura, a paciente apresentou melhora

clínica e manteve excelente qualidade de vida ao longo do tratamento, com

ótima tolerância ao NIVO, atingindo PFS de 11 meses e OS de 35 meses.

Conclusão

Referências

Unindo os dados do estudo a clara resposta duradoura e melhora clínica da

paciente, há fortes indícios de que a imunoterapia é uma opção potencial

para pacientes refratários aos tratamentos já existentes para os casos de

carcinoma de células renais do tipo papilífero.

Figura 1. Tomografia computadorizada realizada em
21/11/2017 sem contraste em janela de pulmão, corte axial,
antes do inicio da RT. Metástase pulmonar em brônquio
esquerdo, medindo 3,4 x 2,2

Figura 2. Tomografia computadorizada realizada em 03/01/2018 com
constraste em janela pulmonar e corte axial, após término de
tratamento com o Nivolumabe. Diminuição significaOva de metástase
pulmonar em brônquio esquerdo, medindo 1,2 cm no menor eixo.

Figura 3. Tomografia computadorizada realizada em
21/11/2017 sem contraste em janela de pulmão, corte axial,
antes do inicio da RT. Metástase pulmonar em ápice direito.

Figura 4. Tomografia computadorizada realizada em 03/01/2018 sem
constraste em janela pulmonar e corte axial, após término de
tratamento com o Nivolumabe. Metástase pulmonar em ápice direito
quase não captada pelo exame.


