
OBJETIVOS

Paciente masculino de 71 anos, hipertenso e diabético, durante a realização de pré operatório

para herniorrafia inguinal direita, observou-se lesão expansiva sólida e heterogênea no terço

inferior do rim direito medindo 7,1x6,1cm em ultrassom de abdome, em julho de 2015. Foi

submetido a nefrectomia direita com o resultado anatomopatológico de carcinoma de células

renais tipo células claras, grau 2 de Furhmann, com margens livres – Estadiamento patológico:

pT2apNx. Tomografia de tórax evidenciava múltiplos nódulos pulmonares, o maior no lobo

inferior direito medindo 1,2cm, suspeito para acometimento neoplásico secundário. Em outro

serviço, o paciente foi submetido a segmentectomia de lobo inferior direito e nodulectomia hilar,

confirmando o diagnóstico de carcinoma urotelial metastático em nódulo hilar. Apresentou-se em

consulta médica no Hospital Beneficência Portuguesa em outubro de 2015, um mês após a

cirurgia pulmonar, com quadro de hiporexia, perda ponderal aproximada de 5kg, performance

status de 1 e quadro de anemia leve em exames laboratoriais (Hb 12,1). Tomografias de tórax e

abdome evidenciavam apenas nódulo sugestivo de metástase em região hilar direita medindo

1,7cm. Estratificado como de risco intermediário pelo critério de MSKCC, iniciou o tratamento

com ipilimumabe 1mg/kg associado a nivolumabe 3mg/kg a cada 21 dias em novembro de 2015.

Após 4 ciclos evoluiu com diarreia e esteatorreia grau 2, elevação de lipase e amilase grau 3

(embora assintomático), sendo necessário uso de prednisona em dose baixa. Após resolução do

quadro, seguiu com nivolumabe 3mg/kg de manutenção a cada 2 semanas por mais 3 ciclos,

quando obteve resposta completa por critérios RECIST. O paciente iniciou também com quadro

de artralgia e poliartrite inflamatória com derrame articular em médias e pequenas articulações.

Durante este período, passou por diversos ciclos de tratamento com prednisona em doses

elevadas (40-60mg 1x/dia), sendo reiniciada as administrações de nivolumabe após melhora do

quadro e redução gradual de prednisona para 10mg/dia. Após o ciclo 7 (recebido em

26/07/2016), houve recorrência da elevação da lipase (grau 2) e persistência do quadro de

poliartrite (grau 2), apesar do uso de corticoide oral, sendo necessário suspender

permanentemente o tratamento. O quadro de poliartrite permaneceu dependente do uso de

prednisona e após consulta com reumatologista e realização de ressonância de mãos

evidenciando comprometimento articular inflamatório, foi decidido iniciar tratamento crônico com

metotrexato e cloroquina. O quadro de poliartrite apresentou melhora rápida após este último

tratamento, sendo possível então a lenta e gradativa redução do uso crônico de metotrexato,

cloroquina e prednisona. Portanto, trata-se de paciente que obteve resposta completa após 5

meses do uso de inibidores de checkpoint em combinação (duração total do tratamento de 8

meses), com manutenção de resposta até hoje, 3 anos e 7 meses após sua suspensão (última

avaliação pelo RECIST em fevereiro de 2020), atualmente assintomático, sem poliartrite, com

normalização de amilase e lipase e sem necessidade de uso de anti-inflamatórios.
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DISCUSSÃO

O CheckMate 214 randomizou 1096 pacientes com carcinoma de células renais previamente não

tratados, avançado ou metastático para receber nivolumabe 3mg/kg mais ipilimumabe 1mg/kg

por via endovenosa a cada 3 semanas por 4 doses, seguido de nivolumabe 3mg/kg a cada 2

semanas de manutenção ou sunitinibe 50mg/dia via oral por 4 semanas (ciclo de 6 semanas),

até progressão de doença ou toxicidade limitante. Os pacientes foram categorizados pelo status

de risco do Consórcio do IMDC em subgrupos de risco favorável, intermediário e baixo risco. Os

desfechos co-primários do estudo foram sobrevida global, sobrevida livre de progressão e

resposta objetiva nos pacientes de risco intermediário ou pobre. Os desfechos secundários foram

sobrevida global, sobrevida livre de progressão e respostas objetivas na população com intenção

de tratar. Com um seguimento mediano de 25,2 meses, a combinação de imunoterapia reduziu o

risco de morte em 37% (Hazard radio - HR 0,63, 99,8% IC 0,44 a 0,89, p<0,0001) em

comparação com o sunitinibe, alcançando taxas de resposta objetiva de 42% (9% de resposta

completa) versus 27% para sunitinibe nos pacientes de risco intermediário e pobre. Houve ainda

redução em 18% do risco de progressão de doença, (HR 0,82; p=0,03), porém sem significância

estatística na análise primária. Na população global, também houve benefício em sobrevida

global, com redução do risco de morte em 32% (HR 0,68 99.8% CI, 0.49 a 0.95; P<0.001). Na

população de risco favorável (23% da população do estudo), análise de subgrupo mostrou

melhores resultados com o sunitinibe: maior taxa de resposta objetiva (52% versus 29%) –

embora menor taxa de resposta completa (11% versus 6%) - sobrevida livre de progressão mais

longa (25,1 versus 15,3 meses) e melhor taxa de sobrevida global em 18 meses (88% com a

imunoterapia versus 93% com sunitinib), (HR 1,45; 99,8% CI, 0,51 a 4,12; p=0,27). As

características dos pacientes de risco favorável eram similares àqueles de risco intermediário ou

pobre, exceto pelo fato de que a expressão de PD-L1 naquela população era menor. Análise

exploratória mostrou maior sobrevida global com a imunoterapia nos pacientes de risco pobre e

intermediário (n=776). A expressão do PD-L1 era maior ou igual a 1% em 26% dos pacientes no

grupo do nivolumabe mais ipilimumabe e em 29% no grupo do sunitinibe; nesta população,

observamos maior sobrevida livre de progressão, o que não ocorreu naqueles com expressão de

PD-L1 menor que 1%. Eventos adversos de qualquer grau ocorreram em 93% dos pacientes

tratados com os inibidores de checkpoint, sendo 46% graus 3 ou 4, e em 97% dos que

receberam sunitinib, sendo 63% graus 3 ou 4. Atualização após 30 meses de follow up

evidenciou manutenção do benefício de sobrevida global com a imunoterapia na população com

intenção de tratamento (HR, 0.71; 95% CI, 0.59-0.86; p = 0,0003) e nos pacientes de risco pobre

e intermediário (HR 0.66; 95% CI, 0.54-0.80; p < 0.0001. Nos pacientes com risco favorável, não

houve diferença significativa na sobrevida global, HR 1,22, p=0,4426 (mediana não alcançada

nos dois grupos). Naqueles que obtiveram resposta completa, 88% dos pacientes na população

com intenção de tratar mantiveram o benefício; mesmo nos pacientes de risco favorável, a

resposta completa foi duradoura, e permaneceu em 9 de 10 pacientes analisados. No

CheckMate 214, os pacientes recebiam tratamento até progressão da doença ou toxicidade

limitante, porém a duração apropriada da imunoterapia ainda não é clara. Neste estudo, a

sobrevida livre de tratamento em 2 anos após a descontinuação do tratamento foi de 21% para

quem recebeu imunoterapia versus 7% no grupo que recebeu sunitinib. Isto se confirmou tanto

na população com intenção de tratamento quanto nos pacientes de risco favorável. Em outro

estudo com pacientes com carcinoma de células claras renais metastáticos previamente tratados

e manejados com nivolumabe em monoterapia por até 96 semanas, McDermott et al notaram

que 3 em cada 5 pacientes que descontinuaram o tratamento enquanto estavam em resposta,

continuaram a responder durante 45 semanas, resultando em intervalos prolongados sem

tratamento, que podem mitigar possíveis toxicidades e o considerável ônus financeiro. Análise

retrospectiva realizada por Gauci et al avaliou pacientes com diversos tipos de câncer tratados

em estudos de fase 1 com anti-PD-L1 ou anti-PD-1 em monoterapia, no Departamento

Apresentamos um caso de paciente com carcinoma de células renais tipo células claras metastático

tratado com ipilimumabe e nivolumabe que obteve resposta clínica sustentada após 5 meses de

tratamento, com benefício mantido por mais de 3 anos de sua suspensão, que foi necessária após

toxicidade limitante. Estudos clínicos ainda não esclareceram qual a duração ideal da imunoterapia, este

relato exemplifica um caso bem sucedido de suspensão do tratamento e persistência do benefício clínico

alcançado, embora não compreendamos ao certo o que levou este evento. A durabilidade da resposta é

por vezes explicada pelo racional teórico de que a terapia com anti-PD-(L)1 pode gerar uma imunidade

antitumoral adaptativa e policlonal, capaz de controlar a heterogeneidade da doença e redefinir a interação

imune tumor-hospedeiro em direção à rejeição do câncer. São necessários mais esforços para esclarecer

o regime e a duração ideal da imunoterapia a fim de maximizar o benefício oncológico e minimizar os

efeitos adversos e custos relacionados ao tratamento. Existem estudos em andamento (NCT02917772,

NCT03117309, NCT03203473, NCT03793166) na tentativa de determinar a duração do tratamento,

selecionar os pacientes apropriados para regimes de intermitência e possivelmente individualizar cada

caso, identificando marcadores prognósticos de resposta. e evitando custos e toxicidades desnecessárias.
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de Desenvolvimento Precoce de Medicamentos do Instituto Gustave Roussy em Paris, durante o período

de 5 anos. Os tumores mais frequentes foram melanoma (42%), carcinoma urotelial (6%) e carcinoma de

pulmão não pequenas células (6%). Entre os 262 pacientes elegíveis, 76 obtiveram resposta objetiva

(29%), e destes, 18% mantiveram a resposta em 3 meses, com sobrevida global não atingida após

seguimento mediano de 34 meses. Respostas parciais foram observadas em 21% dos pacientes, que

alcançaram sobrevida global mediana de 49 meses.Não houve mortes nos 21 pacientes que atingiram

resposta completa (8%). Os respondedores a longo prazo (maior ou igual a 2 anos) representaram 11,8%

da população estudada. A imunoterapia precisou ser suspensa em 15% dos casos, e estes pacientes não

apresentaram progressão de doença. Recorrência foi observada em 15 (38%) pacientes (3 com câncer

urotelial, 2 com carcinoma de células renais) e observou-se que houve maior taxa de recorrência nos

pacientes respondedores que foram tratados por menos de 12 meses. Não foi possível identificar

variáveis quantitativas ou qualitativas relacionadas com maior incidência de recorrência após a

descontinuação da imunoterapia, embora o tipo de resposta atingida pareceu ter impacto nesta

situação (resposta completa versus resposta parcial versus doença estável. P = 0.006). Respostas

duradouras foram encontradas mesmo após a descontinuação do tratamento por toxicidades ou pelo

protocolo do estudo, principalmente naqueles que atingiram resposta completa antes da descontinuação

do tratamento.

Figura 1:

A: Sobrevida global e sobrevida livre de progressão dos respondedores vivos, em 3 meses;

B: Sobrevida global entre a primeira avaliação de resposta e a primeira resposta ao tratamento;

C: Sobrevida global entre a primeira avaliação de resposta e a primeira resposta ao tratamento;

D: Sobrevida global desde a obtenção de “melhor resposta”;

(CR: resposta completa; PR: resposta parcial; SD: doença estável; PD: progressão de doença;
Ref: Marie Léa Gauci et Al.
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