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Apresentação geral do Webinar
Deveremos usar TKI de terceira geração antecipadamente em NSCLC positivo
no EGFR?
• Congresso da ESMO 2019 – Quais são os dados clínicos chave para TKI do EGFR que irão
informar a prática diária?
• Congresso da ESMO 2019 – Será possível determinar uma sequência ideal de tratamento
para pacientes com NSCLC e positivo em EGFR?
• Congresso da ESMO 2019 – De que forma poderemos adaptar os cuidados ao individuo?

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; TKI, inibidor da tirosinacinase.

Congresso da ESMO 2019 – Quais são os
dados clínicos chave para TKI do EGFR que
irão informar a prática diária?
Foco nos diferentes perfis de eficácia e segurança de
agentes de terceira geração, em comparação com TKI de
primeira e de segunda geração

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; TKI, inibidor da tirosinacinase.

Carcinoma pulmonar mutante do EGFR

Incidência
Agentes
Panorama
de ensaio

Presente em 10–15% de caucasianos
em comparação a 40–50% de pacientes
asiáticos com NSCLC1
Gefitinib, erlotinib, afatinib, dacomitinib
e osimertinib aprovados para terapêutica
de TKI do EGFR de primeira linha2
Intervalos de
Vários
ensaios de comparação direta de
prevalência da
de 2,8-13,72
TKIdoença
do
EGFR
casos/100
000
pessoas1,2

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; TKI, inibidor da tirosinacinase.
1. Hirsch FR, Bunn PA. Lancet Oncol. 2009;10:432–433; 2. NCCN. Non-Small Cell Lung Cancer Version 7.2019; August 30, 2019.

TKI do EGFR de primeira e segunda geração
Aprovação da FDA de erlotinib para "manutenção
de substituição" em pacientes com NSCLC não
selecionados após benefícios de quimioterapia
à base de platina de primeira linha

Aprovação da FDA de erlotinib
para NSCLC metastático após falha
de pelo menos um regime anterior
de quimioterapia

DESCOBERTA DE
MUTAÇÕES DO
EGFR

2003

2004

Primeira provação
da FDA do gefitinib

Aprovação da EMA do erlotinib para Aprovação da FDA do erlotinib para
a terapêutica de primeira linha de a terapêutica de primeira linha de
pacientes com mutações de EGFR
pacientes com mutações de EGFR

Rastreio em larga escala
para mutações do EGFR
estimulantes em Espanha

2005
A FDA restringiu o uso
de gefitinib

2008

A FDA e a EMA atribuíram revisão
de prioridade para dacomitinib para
o tratamento de primeira linha de
pacientes com mutações de EGFR

2009

2010

Aprovação da EMA do gefitinib
para terapêutica de primeira
linha de pacientes com
mutações do EGFR

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aprovação da FDA do
gefitinib para terapêutica
de primeira linha de
pacientes com mutações
do EGFR

Retirada da aprovação
da FDA do gefitinib

Aprovação da FDA e da EMA do
afatinib para a terapêutica de
primeira linha de pacientes com
mutações de EGFR
Aprovação da CFDA do icotinib
para terapêutica de segunda ou
terceira linha de NSCLC

Aprovação da EMA do erlotinib +
bevacizumab para a terapêutica
de primeira linha de pacientes
com mutações de EGFR

2018
Aprovação da FDA
do afatinib para
mutações não
comuns de EGFR

A aprovação da FDA e da EMA do
afatinib para terapêutica de segunda
linha de carcinoma pulmonar de
células escamosas

Aprovação da CFDA do icotinib para
a terapêutica de primeira linha de
pacientes com mutações de EGFR

CFDA, China Food and Drug Administration; EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; EMA, Agência europeia do medicamento; FDA, Food and Drug Administration; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas;
TKI, inibidor da tirosinacinase.

TKI do EGFR de terceira geração
A resistência adquirida
a TKI do EGFR de primeira
e segunda geração
é inevitável

O mecanismo mais
comum é a emergência
da mutação T790M

EGFR selvagem

K

K

K

EGFR mutante
intrínseco

K

K

heterodímeros
do ERBB
ex. ERBB2: ERBB3

EGFR T790M
adquirido

K

K

Domínio da cinase

TKI do EGFR de terceira geração, como osimertinib, apontam para a mutação de T790M
Intervalos de
prevalência como
da
A FDA e a EMA aprovaram o osimertinib
monoterapia para o tratamento
doença de 2,8-13,7
de primeira linha de pacientes
adultos
casos/100
000com NSCLC localmente avançado
1,2
ou metastático com pessoas
mutações
do EGFR estimulantes

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; EMA, Agência europeia do medicamento; FDA, Food and Drug Administration; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; TKI, inibidor da tirosinacinase.

K

Osimertinib vs. TKI do EGFR comparador como tratamento de primeira linha de NSCLC
avançado com mutações no EGFR (FLAURA): Análise de sobrevida geral final
S. Ramalingam
Análise final de OS do estudo FLAURA Fase II que avaliou a eficácia do osimertinib
em pacientes de NSCLC com mutação de introdução de éxon 20 do EGFR que falharam
quimioterapia padrão vs. TKI do EGFR comparador
≥18 anos (Japão ≥20)
Nunca receberam tratamento com
Ex19del/L858R NSCLC avançado com
mutações no EGFR
Estado de desempenho da OMS 0–1
Metástases do CNS sem necessidade de
esteroides por ≥2 semanas foram permitidas
A convergência foi permitida no braço de TKI
do EGFR comparador mediante confirmação
central de progresso e positividade de T790M
(25% dos pacientes convergiram)

Razão de 1:1 aleatorizado
a osimertinib 80 mg qd po (n=279) ou
TKI do EGFR comparador (gefitinib
250 mg qd/erlotinib 150 mg qd po;
n=277), estratificado por estado
de mutação (Ex19del/L858R) e raça
(asiático/não asiático)

O parâmetro de avaliação primário
foi PFS pelo RECIST v1.1, de acordo
com o investigador
O parâmetro de avaliação secundário foi OS

CNS, sistema nervoso central; EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; EGFRm, EGFR mutante; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; OS, sobrevivência geral; PFS, sobrevivência livre de progressão; qd, uma vez ao dia;
po, oralmente; RECIST, response evaluation criteria in solid tumours (critérios de avaliação de resposta em tumores sólidos); TKI, inibidor da tirosinacinase; OMS, Organização Mundial de Saúde.
Ramalingam S, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º LBA5_PR.

Osimertinib vs. TKI do EGFR comparador como tratamento de primeira linha de NSCLC
avançado com mutações no EGFR (FLAURA): Análise de sobrevida geral final
S. Ramalingam

Probabilidade de sobrevivência geral
12
meses
TKI do EGFR comparador

HR de
0,799

(mediana de sobrevivência
geral, 31,8 meses)

Osimertinib
(mediana de sobrevivência
geral, 38,6 meses)

24
meses

36
meses

83%

59%

44%

89%

74%

54%

A mediana de duração de exposição foi
de 20,7 meses para o braço de osimertinib
e 11,5 meses no braço de TKI do
EGFR comparador

Efeitos adversos ≥ Grau 3 foram
reportados em 18% dos pacientes no
braço de osimertinib e 29% dos pacientes
no braço de TKI do EGFR comparador

O osimertinib forneceu uma melhoria estatisticamente significante e clinicamente relevante
na OS vs. o TKI do EGFR comparador em pacientes de primeira linha com NSCLC avançado
com mutações no EGFR com um perfil de toxicidade favorável e consistente
EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; EGFRm, EGFR mutante; HR, razão de risco; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; OS, sobrevivência geral; TKI, inibidor da tirosinacinase.
Ramalingam S, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º LBA5_PR.

CTONG 1509: Estudo de Fase III do bevacizumab com ou sem erlotinib em pacientes
chineses não tratados com NSCLC avançado com mutações no EGFR
Q. Zhou
Estudo de Fase III multicêntrico, aleatorizado, identificado para investigar a eficácia
e segurança do bevacizumab com ou sem erlotinib em pacientes chineses com NSCLC
com mutações no EGFR
311 pacientes (de 14 centros) com
NSCLC não escamoso com mutações
no EGFR foram aleatoriamente (1:1)
atribuídos para receber uma
combinação de erlotinib (150 mg dia)
com bevacizumab (15 mg/kg iv q3w)
ou erlotinib (150 mg dia)

O parâmetro de avaliação primário foi
a PFS, conforme determinado por um IRC

A atribuição aleatória foi estratificada
por sexo (homem/mulher), estadio
da doença (estadio IIIb vs. estadio IV
vs. recorrência) e mutações genética
do EGFR (supressão do éxon 19 vs.
éxon 21 L858R)

A sequenciação da próxima geração de um
painel de 448 genes e a sequenciação de
transcriptoma foram utilizadas para análise
de resistência de biomarcadores de
amostras duplas de tecido congelado

Os parâmetros de avaliação secundários
foram a PFS por um investigador, resposta
do tumor (por IRC e investigador), OS, TTF,
segurança, PRO e análise exploratória de
biomarcadores.

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; IRC, comité de revisão independente; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; OS, sobrevivência geral; PFS, sobrevivência livre de progressão; PRO, resultados relatados pelos
pacientes; q3w, a cada 3 semanas; TKI, inibidor da tirosinacinase; TTF, tempo de vida.
Zhou Q, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 14800.

CTONG 1509: Estudo de Fase III do bevacizumab com ou sem erlotinib em pacientes
chineses não tratados com NSCLC avançado com mutações no EGFR
Q. Zhou
PFS mediana por
PFS mediana por
investigador
IRC (meses)
(meses)

Bevacizumab mais erlotinib (n=157)
Erlotinib apenas (n=154)

ORR por IRC

18,0

18,0

86,3%

HR = 0,55

HR = 0,57

p=0,741

11,3

11,2

84,7%

Os efeitos adversos mais comuns ou piores do Estadio 3 no grupo de bevacizumab com erlotinib
foram: hipertensão, proteinúria e erupção cutânea; e no grupo de apenas erlotinib: erupção
cutânea, alanina-aminotransaminase elevada e aspartato-aminotransferase elevado

Comparado com o erlotinib apenas, o bevacizumab com erlotinib demonstraram
uma eficácia superior com tolerância aceitável.
EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; IRC, comité de revisão independente; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; OS, sobrevivência geral; PFS, sobrevivência livre de progressão; PRO, resultados relatados pelos
pacientes; TKI, inibidor da tirosinacinase; TTF, tempo de vida.
Zhou Q, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 14800.

Estudo JIPANG: Estudo de Fase III aleatorizado de pemetrexed/cisplatina (PEM/Cis)
versus vinorelbina/cisplatina (VNR/Cis) para carcinoma pulmonar de células não
pequenas não escamosas (Ns-NSCLS) de estadio p II-IIIA completamente ressecado:
Resultados com base no estado de mutação do EGFR
M. Tsuboi
A dupla de quimioterapia de VNR/Cis foi avaliada em ensaios adjuvantes positivos
anteriores em pacientes com Ns-NSCLC completamente ressecado, ao passo que
nenhum estudo de Fase III avaliou ainda o efeito de PEM/Cis nesta população
Pacientes com Ns-NSCLC completamente
ressecado foram aleatorizados 1:1 para
receber PEM/Cis (500 mg por m2/
75 mg por m2; dia 1; n=389) ou VNR/Cis
(25 mg por m2; dias 1 e 8/80 mg por m2;
dia 1; n-395)

Os pacientes foram estratificados
de acordo com o sexo, idade,
estadio patológico, estado de
EGFRm e instituição
O parâmetro de avaliação primário
foi a RFS
O tamanho de amostra planeado
incluiu 800 pacientes no total

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; EGFRm, EGFR mutante; Ns-NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas não escamosas; PEM/Cis, pemetrexed/cisplatina; RFS, sobrevivência livre de recorrências; VNR/Cis, vinorelbina/cisplatina.
Tsuboi M, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1440PD.

Estudo JIPANG: Estudo de Fase III aleatorizado de pemetrexed/cisplatina (PEM/Cis)
versus vinorelbina/cisplatina (VNR/Cis) para carcinoma pulmonar de células não
pequenas não escamosas (Ns-NSCLS) de estadio p II-IIIA completamente ressecado:
Resultados com base no estado de mutação do EGFR
M. Tsuboi
Percentagem
de população
de pacientes total Razão de risco

Os resultados sugeriram que PEM/Cis pode ser
uma opção para quimioterapia pós-operatória
em NSCLC não escamosas de estadio II-IIIA
A análise do subgrupo com características de
pacientes instáveis não permite
a recomendação de qualquer dupla om
base de platina baseado no estado do EGFR
O papel de TKI do EGFR (com e sem
quimioterapia) tem de ser definido

EGFR tipo selvagem

Mutação de EGFR

75,5%

0,87

24,5%

1,38

Apesar de este estudo de Fase III não cumprir o parâmetro de avaliação primário,
PEM/Cis teve eficácia semelhante a VNR/Cis com melhor tolerância
como quimioterapia adjuvante pós-operatória para pacientes com Ns-NSCLC
EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; EGFRm, EGFR mutante; Ns-NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas não escamosas; PEM/Cis, pemetrexed/cisplatina; RFS, sobrevivência livre de recorrências;
TKI, inibidor da tirosinacinase; VNR/Cis, vinorelbina/cisplatina.
Tsuboi M, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1440PD.

Estudo de Fase II do osimertinib em pacientes com NSCLC com mutação de inserção de éxon
20 no EGFR: Um ensaio multicêntrico do Grupo coreano de estudo do cancro (LU17-19)
T.M. Kim
Estudo de Fase II para avaliar a eficácia do osimertinib em pacientes com NSCLC
com mutação de inserção no éxon 20 do EGFR que falharam quimioterapia padrão

Os pacientes receberam
osimertinib 80 mg
oralmente, uma vez ao ida
até à progressão da doença.
toxicidades inaceitáveis,
retirada ou ausência de
benefícios clínicos

O parâmetro de avaliação
primário foi ORR avaliada por
investigador, confirmada,
conforme definido pelos RECIST
versão 1.1
Os parâmetros de avaliação
secundários foram perfis de
segurança, PFS, OS e duração
de resposta

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; ORR, taxa de resposta objetiva; OS, sobrevivência geral; PFS, sobrevivência livre de progressão; RECIST, critérios de avaliação
de resposta em tumores sólidos.
Kim TM, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1529P.

Estudo de Fase II do osimertinib em pacientes com NSCLC com mutação de inserção de éxon
20 no EGFR: Um ensaio multicêntrico do Grupo coreano de estudo do cancro (LU17-19)
T.M. Kim
A ORR foi de 0% com principalmente estabilização da doença (doença estável, 46,7%, n=7)
Três pacientes que tiveram inserções de éxon 20 no EGFR em M766, A767 e locais desconhecidos continuaram
a receber osimertinib na data de cut-off (estabilização da doença, 12, 7 e 7 meses, respetivamente)
As medianas de PFS e OS foram de 3,5 meses (95% de IC 1,6 não atingido) e não atingida
(taxa de OS de 1 ano, 56,3%), respetivamente
A taxa de controlo da doença ao 6 meses foi de 31,1%
Os efeitos adversos observados com maior frequência foram náuseas (20%, n=3), vómitos (20%, n=3),
anemia (13,3%, n=2) e febre (13,3%, n=2)
Osimertinib foi bem tolerado, mas apresentou atividade clinica limitada em pacientes com NSCLC
com mutação de inserção de éxon 20 no EGFR que falharam a quimioterapia padrão
EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; ORR, taxa de resposta objetiva; PFS, sobrevivência livre de progressão; OS, sobrevivência geral; RECIST, critérios de avaliação
de resposta em tumores sólidos.
Kim TM, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1529P.

Implicações para a prática
Dados do Congresso
da ESMO 2019 demonstraram que,
para a terapêutica de primeira linha
de NSCLC com mutações no EGFR,
osimertinib 80 mg/dia
é a terapêutica ideal

Este regime melhora a PFS e a OS,
fornecendo, ao mesmo tempo,
um perfil de toxicidade seguro.

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; OS, sobrevivência geral; PFS, sobrevivência livre de progressão.

Congresso da ESMO 2019 – Será possível
determinar uma sequência ideal de
tratamento para pacientes com NSCLC
e positivo em EGFR?
Foco nos TKI do EGFR de terceira geração
com ou sem agentes de geração anterior

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; TKI, inibidor da tirosinacinase.

Sequenciação de TKI do EGFR

,
Até à data, a implementação
de tratamento sequencial
é complicada

A sequenciação de
tratamento ideal para
pacientes com NSCLC
positivo no EGFR ainda
está para ser formalmente
estabelecida

Intervalos de
prevalência da
doença de 2,8-13,7
casos/100 000
pessoas1,2

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; TKI, inibidor da tirosinacinase.

Utilizamos TKI do EGFR de
terceira geração na primeira
linha? Ou guardamos para
a segunda linha após
resistência a um agente
de primeira ou segunda
geração, com o objetivo de
prolongar a duração total da
terapêutica de TKI do EGFR
o mais possível?

Diretrizes da NCCN – Agosto de 2019
SENSIBILIZAÇÃO DE MUTAÇÃO POSITIVA DO EGFR
TERAPÊUTICA DE PRIMEIRA LINHA

Mutação do EGFR
descoberta antes
da terapêutica
sistémica de
primeira linha

Sensibilização de
mutação positiva
do EGFR

Osimertinib (categoria 1)
(preferido)
ou
Erlotinib (categoria 1)
ou
Afatinib (categoria 1)
ou
Gefitinib (categoria 1)
ou
Dacomitinib (categoria 1)

Progressão

Progressão

Ver blocos de evidências no NSCK-26A

Mutação do EGFR
descoberta durante
a terapêutica
sistémica de
primeira linha

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NCCN, National Comprehensive Cancer Network.
Adaptado da NCCN. Non-Small Cell Lung Cancer Version 7.2019; August 30, 2019.

Terapêutica sistémica
planeada completa, incluindo
terapêutica de manutenção,
ou interrupção, seguida de
Osimertinib (preferido) ou
Erlotinib ou Afatinib ou
Gefitinib ou Dacomitinib

Progressão
Progressão

Diretrizes da NCCN – Agosto de 2019
SENSIBILIZAÇÃO DE MUTAÇÃO POSITIVA DO EGFR
TERAPÊUTICA SUBSEQUENTE
• Considerar terapêutica local definitiva (por ex., SABR ou
cirurgia) para lesões limitadas
• Osimertinib (se T790M+) (categoria 1)
Ou
• Continuar com erlotinib ou afatinib ou
gefitinib ou dacomitinib

Assintomática
Progressão com
erlotinib,
afatinib,
gefitinib
ou dacomitinib

T790M
testes

• Considerar terapêutica local definitiva
(por ex., SRS) para lesões limitadas
• Osimertinib (se T790M+) (categoria 1)
Ou
• Continuar com erlotinib ou afatinib ou
gefitinib ou dacomitinibr
• Ver Diretrizes da NCCN para cancros CNS

Cérebro

Sintomática

Lesão
isolada
Sistémica

Múltiplas
lesões

Progressão, ver terapêutica
subsequente (NSCL-20)
Progressão, ver terapêutica para múltiplas
lesões, indicado em baixo

Progressão, ver terapêutica
subsequente (NSCL-20)
Progressão, ver terapêutica para múltiplas
lesões, indicado em baixo

• Considerar terapêutica local definitiva (por ex., SABR ou cirurgia)
Continuar com erlotinib ou afatinib ou
Progressão, ver terapêutica para múltiplas
gefitinib ou dacomitinib
lesões, indicado em baixo
• Ou
• Ver terapêutica para múltiplas lesões, indicado em baixo

T790M+
T790M-

Osimertinib (categoria 1)
Ver terapêutica subsequente (NSCL-20)
(se não tiver sido dado
anteriormente)
Ver opções de terapêutica sistémica inicial
Adenocarcinoma (NSCL-28) ou
Carcinoma de células escamosas (NSCL-29)

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NCCN, National Comprehensive Cancer Network; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; SABR, radioterapêutica ablativa estereotáxica; SRS, radiocirurgia estereotáxica.
Adaptado da NCCN. Non-Small Cell Lung Cancer Version 7.2019; August 30, 2019.

Eficácia de sequenciação de TKI em pacientes com carcinoma pulmonar de células
não pequenas (NSCLC) com mutação positiva do EGFR: Análise de uma base de dados
médico-administrativa nacional francesa
N. Girard
Avaliação da base de dados médico-administrativa nacional francesa (SNDS) da eficácia
real da abordagem de sequenciação de TKI de primeira ou segunda geração seguida
de osimertinib

576 pacientes
tratados com TKI
do EGFR de
primeira ou
segunda geração
seguido de
osimertinib

População geral (n=576)
Sexo
• Homens (n, %)
• Mulheres (n, %)
Idade
• Mediana (mín-máx)
• Média (DP)
• 18–50 anos
• 50–60 anos
• 60–70 anos
• 70–80 anos
• ≥80 anos
Índice de comorbidade de Charlson
[modificado para pacientes com
cancro: média (DS)]

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; TKI, inibidor da tirosinacinase.
Girard N, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1528P.

152 (26,4%)
424 (73,6%)
72 (27–93)
70,7 (12,2)
34 (5,9%)
67 (11,6%)
142 (24,7%)
172 (29,9%)
95 (16,5%)
0,4 (0,9)

Eficácia de sequenciação de TKI em pacientes com carcinoma pulmonar de células
não pequenas (NSCLC) com mutação positiva do EGFR: Análise de uma base de dados
médico-administrativa nacional francesa
N. Girard
O tempo mediano no TKI do EGFR de primeira ou segunda geração foi de 13,6 meses

O tempo mediano no TKI do EGFR de terceira geração foi de 11,9 meses

A sobrevivência geral mediana para o TKI do EGFR sequencial de primeira ou segunda geração seguido de osimertinib
foi de 37,1 meses

Proporção de pacientes ainda vivos no final da análise: 90,8% aos 12 meses. 71,0% aos 24 meses e 51,6% aos 36 meses

O coorte examinado confirmou o tempo prolongado no tratamento de TKI e taxas de
sobrevivência de pacientes a receber TKI do EGFR de primeira ou segunda geração
seguido de osimertinib em contexto real
EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; TKI, inibidor da tirosinacinase.
Girard N, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1528P.

Padrões de tratamento de pacientes com NSCLC IV com EGFR mt+: Dados de contexto
real da rede NOWEL
J. Roeper
Investigação do padrão de tratamento e especialmente a taxa de desgaste entre
terapêutica de primeira e de segunda linha em pacientes com EGFR+ da rede NOWEL

Um estudo retrospetivo de
1539 pacientes com NSCLC
não escamosas de estáfio IV
De 965 pacientes
analisados, foram
identificados 148 (15%)
com EGFR mt+
144/148 destes pacientes
foram tratados com
terapêutica sistémica

Características dos pacientes com
EGFR mt+:
• 55% com mutação do éxon 19 vs.
36% com mutação do éxon 21
• 64% de mulheres vs. 36%
de homens
• 64% de não fumadores/fumadores
passivos vs. 33% de fumadores
ex-compulsivos/atuais
• 83% do ECOG 0/1 vs. 13%
do ECOG 2/3

ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; mt+, mutação positiva; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; TKI, inibidor da tirosinacinase.
Roeper J, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1533P.

Padrões de tratamento de pacientes com NSCLC IV com EGFR mt+: Dados de contexto
real da rede NOWEL
J. Roeper
Dos 144 pacientes, 14 continuam na terapêutica de primeira linha, 9 perderam-se no seguimento e 3 faleceram enquanto estavam na terapêutica de primeira linha

Um total de 118 pacientes foram candidatos para terapêutica de segunda linha, mas apenas 84 (70%) receberam efetivamente este tratamento

Após disponibilidade de TKI do EGFR de terceira geração, 72 pacientes foram candidatos para tratamento de segunda linha e 51 (71%) receberam
este tratamento

A OS mediana de pacientes que receber terapêutica de segunda linha após acesso a TKI no EGFR de terceira geração foi de 35 meses vs. 10 meses sem
terapêutica de segunda linha (p<0,000)

Dos 20 positivos para mutação T790M, 16 receberam TKI do EGFR de terceira geração para terapêutica de segunda linha com uma OS mediana de 51 meses
vs. 25 meses para pacientes que não receberam um TKI do EGFR de terceira geração (p<0,002)

•
•

Um número significativo de pacientes tratados com TKI de primeira ou segunda geração não chegou
à terapêutica de segunda linha, mesmo com ampla acessibilidade de TKI de terceira geração
As razões para não receber terapêutica de segunda linha foram, na maioria dos casos, deterioração
do PS, morte e ausência de testes para T790M numa minoria de casos

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; mt+, mutação positiva; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; OS, sobrevivência geral; PS, estado do desempenho; TKI, inibidor da tirosinacinase.
Roeper J, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1533P.

Implicações para a prática
Dados do Congresso da ESMO 2019
mostram que um terço dos pacientes
não poderá receber terapêutica de
segunda linha após tratamento
de TKI do EGFR de primeira linha

É importante utilizar primeiro
os TKI do EGFR pois fornecem
melhores resultados
para os pacientes

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; TKI, inibidor da tirosinacinase.

Congresso da ESMO 2019 – De que forma
poderemos adaptar os cuidados
ao individuo?
Foco nos biomarcadores no NSCLC positivo no EGFR

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas.

Biomarcadores para NSCLC positivo no EGFR
Os testes de biomarcadores precoces são fundamentais para prescrever TKI do EGFR de primeira
linha em NSCLC positivo no EGFR e os testes de mutações do T790M após resistência a TKI
do EGFR de primeira e segunda geração são cruciais para permitir tratamento de TKI do EGFR
prolongado (via agentes de terceira geração), antes de recorrer a quimioterapia ou outras opções1

Apesar das recomendações de orientação, o acesso a testes de EGFR não estão universalmente
disponíveis e existem disparidades quanto a que pacientes recebem testes moleculares 2

Dados reais demonstram que muitos pacientes não recebem terapêutica de segunda linha
após progressão com TKI de primeira ou segunda geração, em parte como resultado do acesso
a testes de T790M3

Uma maior consciência da necessidade de, e o momento correto de, testes de biomarcadores
em NSCLC positivo no EGFR é por isso crucial para a implementação da melhor prática1

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; TKI, inibidor da tirosinacinase.
1. Garinet S, et al. J Clin Med 2018;7:144; 2. Roeper J, et al. Ann Oncol 2018;29:1447P; 3. Roper N, et al. J Clin Oncol 2019;37;9049.

Monitorização longitudinal do ADN tumoral circulante (ctDNA) para deteção
precoce de progressão da doença e resistência em NSCLC avançado no FLAURA
J.E. Grey
Análise exploratória de ctDNA para a deteção precoce de progressão da doença
do estudo de FLAURA Fase III que avaliou a eficácia de osimertinib em pacientes com
NSCLC com mutação de inserção do éxon 20 no EGFR que falharam a quimioterapia
padrão vs. TKI do EGFR comparador
Pacientes (pts) que nunca
receberam tratamento
com NSCLC localmente
avançado/metastático
com EGFRm
(ex19del/L858R) (n=556)
foram aleatorizados numa
proporção de 1:1
(osimertinib 80 mg qd:
comparador [gefitinib
250 mg qd/erlotinib
150 mg qd])

Foram obtidas amostras de plasma nos dias 1, 8 e 15 e,
em seguida, a cada 21 dias nas semanas de 3–18 e,
em seguida, a cada 6 semanas
Em pacientes que tiveram amostra de plasma na PD
e/ou descontinuação, a PCR digital com gota de ctDNA
para EGFRm (ex19del/L858R/T790M) foi efetuada em
todos os momentos disponíveis e C797S para
momentos pós semana 6. C797S e T790M foram
as únicas mutações resistentes testadas
A progressão do ctDNA foi definida com relação ao
resultado de ctDNA mais baixo e a sua proximidade
à deteção de ddPCR e limites de quantificação

ctDNA, ADN tumoral circulante; ddPCR, reação em cadeia de polimerase com gota dupla; EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; EGFRm, EGFR mutante; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas;
PD, progressão da doença; qd, uma vez por dia; TKI, inibidor da tirosinacinase.
Grey JE, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º LBA85.

Monitorização longitudinal do ADN tumoral circulante (ctDNA) para deteção precoce de
progressão da doença e resistência em NSCLC avançado no FLAURA
J.E. Grey
A análise de progressão de ctDNA incluiu 122/556 (22%) pacientes com dados longitudinais de monitorização de ddPCR
e PD do RECIST PD por DCO1 (12 Junho de 2017)

Em ambos os braços, a progressão de ctDNA precedeu ou co-ocorreu com PD em 80/122 (66%) pacientes com
2,7 meses de tempo de espera médio; 9,5 meses de PFS mediana (n=80)
Detetou-se C797S ou T790M adquirido em 57/122 (47%) pacientes com progressão no ctDNA (osimertinib 4/50 [8%]
C797S, comparador 53/72 [74%] T790M); o tempo médio até à deteção foi de 16,7 e 8,4 meses para os braços
de osimertinib e do comparador, respetivamente, espelhando a PFS média global.
Em pacientes com progressão no ctDNA e PD (n=106), detetou-se T790M e C797S adquiridos ao mesmo tempo ou mais
cedo do que a PD em 41/106 (38%) pacientes (osimertinib 2/39 [5%], comparador 39/67 [58%]); o tempo médio de
resposta foi de 1,4 meses

A monitorização do ctDNA pode permitir a identificação precoce de pacientes que apresentam
progressão na terapêutica de TKI do EGFR e a deteção de mecanismos de resistência mediados
pelo EGFR antes da PD em NSCLC com mutação do EGFR.
ctDNA, ADN tumoral circulante; ddPCR, reação em cadeia de polimerase com gota dupla; EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; EGFRm, EGFR mutante; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; PD, progressão da doença;
PFS, sobrevivência livre de progressão; RECIST, response evaluation criteria in solid tumours (critérios de avaliação de resposta em tumores sólidos); TKI, inibidor da tirosinacinase.
Grey JE, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º LBA85.

Expressão diferencial de B7-H4, VISTA, B7-H6, HHLA2, IDO-1, PD-L1 e CD8
em adenocarcinomas pulmonares mutantes do EGFR e tipo selvagem
S. Yu
Investigação para descrever os perfis de expressão da família B7 recém descoberta (B7-H4, VISTA,
B7-H6, HHLA2), IDO-1, PD-L1 e CD8 em tecidos tumorais de adenocarcinoma pulmonar ressecado
e tentar encontrar um potencial alvo imunológico para carcinoma pulmonar com mutação do EGFR

No total, 372 pacientes com
adenocarcinoma pulmonar
submetidos a resseção do
carcinoma pulmonar foram
selecionados na coorte
de descoberta
A coorte de validação inclui
outros 231 pacientes com
adenocarcinoma pulmonar
CD8, cluster de diferenciação 8; EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; PD-L1, ligando da proteína da morte celular programada 1.
Yu S, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1740PD.

A expressão de B7-H4, VISTA,
B7-H6, HHLA2, IDO-1, PD-L1
e CD8 foi determinada por
coloração de imunohistoquímica

Expressão diferencial de B7-H4, VISTA, B7-H6, HHLA2, IDO-1, PD-L1 e CD8
em adenocarcinomas pulmonares mutantes do EGFR e tipo selvagem
S. Yu
A expressão de B7-H4 foi significativamente superior
em pacientes com mutação do EGFR em comparação
com pacientes com o tipo selvagem (p<0,05)

A expressão de IDO-1, PD-L1 e CD8 foi
significativamente inferior em pacientes com
mutação do EGFR em comparação com pacientes
com o tipo selvagem

Não estão atualmente disponíveis
agentes anti-B7-H4
Para pacientes com o tipo selvagem,
os ensaios clínicos que investigam
a terapêutica anti-IDO-1 no
melanoma e NSCLC não tiveram
ainda resultados satisfatórios

A expressão de B7-H6, IDO-1, PD-L1 e CD8 foi
significativamente inferior em pacientes com
mutação do EGFR em comparação com pacientes
com o tipo selvagem

B7-H4 é um potencial novo alvo imunológico para pacientes com NSCLC de mutação
positiva do EGFR.
CD8, cluster de diferenciação 8; EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; PD-L1, ligando da proteína da morte celular programada 1.
Yu S, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1740PD.

Frequência de mutações do recetor do fator de crescimento epidérmico (EGFR)
em carcinoma pulmonar de células não pequenas (NSCLC) de mutação positiva
do EGFR na fase IB–IIIA após a resseção total do tumor
M. Tsuboi
Reportar a frequência das mutações de EGFR estimulantes mais frequentes de
pacientes selecionados para os ensaios ADAURA de Fase III que avaliam osimertinib
como terapêutica adjuvante em NSCLC na fase inicial após resseção total
ADAURA é um estudo de Fase III, duplamente cego,
aleatorizado e controlado por placebo para avaliar a eficácia
e segurança de osimertinib vs. placebo em 2447 pacientes
Na fase de seleção, 1087 pacientes apresentavam mutações
do EGFR associadas a sensibilidade de TKI do EGFR
[ex19del (53%), L858R (42%)], isoladas ou em combinação
com mutação de introdução de éxon 20 (3%), G719X (2%),
S768I (1%), T790M (2%) ou L861Q (1%) que foram avaliadas
centralmente a partir de amostras tumorais ressecadas
utilizando o Teste de mutações de EGFR
Alguns pacientes podem ter sido submetidos a uma
pré-triagem de mutações do EGFR utilizando testes locais
EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; EGFRm, EGFR mutante; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; TKI, inibidor da tirosinacinase.
Tsuboi M, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1440PD.

Pacientes adultos com
histologia maioritariamente
não escamosa, NSCLC com
mutação do EGFR na
Fase IB–IIIA após resseção
total do tumor, sem ou após
quimioterapia adjuvante

Frequência de mutações do recetor do fator de crescimento epidérmico (EGFR)
em carcinoma pulmonar de células não pequenas (NSCLC) de mutação positiva
do EGFR na fase IB–IIIA após a resseção total do tumor
M. Tsuboi
A frequência geral de mutações
do EGFR (44%) deve ser tratada
com precaução devido às
diferenças na pré-triagem
entre países
Prevalência elevada de mutações
do EGFR em pacientes asiáticos
e do sexo feminino com NSCLC
na Fase IB–IIIA após resseção
total, o que é consistente com
o cenário avançado

Número (%) de pacientes
Asiáticos (N=681)

Não asiáticos (n=402)

Mutação

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Ex19del

129 (19)

209 (31)

55 (14)

177 (44)

L858R

103 (15)

216 (32)

29 (7)

107 (27)

S768I

4 (1)

4 (1)

1 (<1)

2 (1)

G719X

4 (1)

9 (1)

2 (1)

9 (2)

Ex20ins

2 (<1)

7 (1)

4 (1)

15 (4)

T790M

3 (<1)

6 (1)

3 (1)

7 (2)

L861Q

3 (<1)

1 (<1)

0

4 (1)

A triagem para mutações do EGFR pode ser considerada no cenário adjuvante, embora os TKI do
EGFR não sejam recomendados como o padrão de cuidados atual neste contexto

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; EGFRm, EGFR mutante; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; TKI, inibidor da tirosinacinase.
Tsuboi M, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1440PD.

Impacto de ramucirumab (RAM) + erlotinib (ERL) em mutações do EGFR em ADN
tumoral circulante – O 1.º relatório de um estudo de biomarcadores em pacientes
japoneses de RELAY: Estudo global de Fase III de ERL + RAM ou placebo (PL)
em NSCLC metastático 1L com mutações do EGFR estimulantes
K. Nishio
Subestudo exploratório de amostras líquidas de biópsia do ensaio RELAY para investigar
a resistência adquirida a TKI do EGFR, incluindo se RAM+ERL afeta a ocorrência de T790M
e/ou de outras mutações de resistência adquirida

O estudo RELAY
descobriu que
RAM+ERL melhorou
a PFS em comparação
com PL+ERL em NSCLC
metastático com
mutação positiva
do EGFR

Biomarcador da população 1: pacientes com
resultados desde a linha de base (sem deteção
de T790M) e seguimento de 30 dias após a progressão
(42 pacientes; 19 RAM+ERL e 23 PL+ERL)
Biomarcador da população 2: pacientes com mutações
de EGFR estimulantes detetadas na amostra de
seguimento de 30 dias após a progressão (23 pacientes;
8 RAM+ERL e 15 PL+ERL)

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; ERL, erlotinib; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; PFS, sobrevivência livre de progressão, PL, placebo; RAM, ramucirumab; TKI, inibidor da tirosinacinase.
Nishio K, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1523P.

Impacto de ramucirumab (RAM) + erlotinib (ERL) em mutações do EGFR em ADN
tumoral circulante – O 1.º relatório de um estudo de biomarcadores em pacientes
japoneses de RELAY: Estudo global de Fase III de ERL + RAM ou placebo (PL) em NSCLC
metastático 1L com mutações do EGFR estimulantes
K. Nishio
A população ddPCR incluiu 42 pacientes
e apresentou uma HR de PFS semelhante
à população ITT total
As taxas de positividade da mutação T790M
do EGFR no seguimento de 30 dias não
diferiram entre os grupos de tratamento:
26% (5 de 19) (IC de 95% 12-49%) no grupo
RAM+ERL e 30% (7 de 23) (IC de 95%, 16-51%)
no grupo PL+ERL (p=1,0)

Ao avaliar as taxas cumulativas de T790M após
a progressão, de acordo com o número de ciclos
recebidos antes da progressão da doença,
as taxas para os pacientes que apresentaram
progressão no Ciclo 4, Ciclo 12 ou Ciclo 53 foram
de 0%, 17% e 26% para RAM+ERL e de 0%,
33% e 30%, respetivamente para PL+ERL
Os resultados preliminares sugerem que
RAM+ERL pode potencialmente atrasar
a ocorrência de resistência da mutação T790M

O tratamento com RAM+ERL resultou numa PFS superior, com taxas de T790M na progressão
semelhantes quando comparado com PL+ERL, sugerindo o potencial de eficácia da terapêutica
direcionada para o EGFR após a progressão no grupo RAM+ERL
EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; ERL, erlotinib; ITT, intenção de tratar; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas; PFS, sobrevivência livre de progressão, PL, placebo; RAM, ramucirumab; TKI, inibidor da tirosinacinase.
Nishio K, et al. Apresentado no Congresso da ESMO 2019; artigo n.º 1523P.

Implicações para a prática
Os dados do Congresso da ESMO
2019 mudaram o paradigma
do tratamento para NSCLC
com mutações no EGFR

No horizonte estão novas
terapêuticas combinadas que
envolvem TKI do EGFR de terceira
geração para continuar a melhorar
os resultados dos pacientes

EGFR, recetor do fator de crescimento epidérmico; NSCLC, carcinoma pulmonar de células não pequenas não escamosas; TKI, inibidor da tirosinacinase.
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