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Mantenha-se a par dos últimos 
desenvolvimentos na gestão e 
tratamento de pacientes com NSCLC 
positivo no EGFR com o nosso resumo 
especializado do Congresso da ESMO 
2019 em Barcelona, Espanha, que 
decorreu entre 27 de setembro e 1 de 
outubro de 2019.

O professor Suresh Ramalingam 
da Winship Cancer Institute of 
Emory University analisa os dados 
emergentes mais importantes 
apresentados no Congresso da 
ESMO 2019 e discute o seu potencial 
impacto na abordagem de 
necessidades clínicas não atendidas 

em contexto real em pacientes com 
NSCLC positivo no EGFR.

As informações nesta atividade 
destinam-se a oncologistas e 
outros profissionais de cuidados de 
saúde envolvidos no tratamento de 
pacientes com NSCLC.  

INTRODUÇÃO

• Relembrar dados significantes para 
TKI do EGFR de terceira geração em 
NSCLC positivo no EGFR 

• Reconhecer diferenças entre os TKI 
do EGFR disponíveis em termos de 
eficácia e segurança 

• Descrever evidências em contexto 
real com TKI do EGFR de terceira 
geração e as questões que os 
rodeiam

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

TÓPICOS DISCUTIDOS:

Após visualizar este Webinar 
touchCONGRESS, deverá ser capaz de: 

• Quais são os dados clínicos chave 
para TKI do EGFR que irão informar 
a prática clínica? 

• Será possível determinar uma 
sequência ideal de tratamento 
para pacientes com NSCLC positivo 
no EGFR? 

• De que forma poderemos adaptar 
os cuidados ao indivíduo?
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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

Olá, sou o Dr. Suresh Ramalingam, do Winship Cancer 
Institute of Emory University, em Atlanta, Estados Unidos. 
Hoje, estou aqui para discutir convosco alguns artigos 
importantes apresentados no Congresso da ESMO 
2019. A minha discussão irá centrar-se principalmente 
na gestão de pacientes com carcinoma pulmonar de 
células não pequenas mutante do EGFR.

Carcinoma pulmonar mutante do EGFR

Conforme bem sabem, observam-se mutações do 
EGFR em aproximadamente 15-40% de pacientes 
com adenocarcinoma pulmonar avançado, 
observando-se a prevalência mais elevada em 
populações da Ásia, ao passo que a prevalência 
mais baixa é observada na população ocidental. 
Para pacientes com mutações do EGFR nos últimos 
anos descobrimos que a inibição da tirosinacinase 

do EGFR é a terapêutica de primeira linha ideal 
para doença metastática.   Temos uma imensidão 
de agentes disponíveis para tratamento nestas 
populações de pacientes e, agora, referimos-nos a 
eles como agentes de primeira geração, segunda 
geração e terceira geração. Os fármacos de primeira 
geração são o erlotinib e gefitinib, e estão disponíveis 
há 15-17 anos. Os de segunda geração são o afatinib 
e dacomitinib, e também se encontram disponíveis 
há alguns anos, sendo o dacomitinib o concorrente 
mais recente neste espaço. No cenário de terceira 
geração, apenas temos um agente aprovado que se 
encontra atualmente na prática clínica de rotina que é 
o osimertinib. Assim, vamos falar sobre como usamos 
estes agentes e de que forma podemos melhorar os 
resultados dos nossos pacientes, debruçando-nos 
especificamente sobre os novos estudos que foram 
apresentados neste encontro.

TKI do EGFR de primeira e segunda geração

Quando contemplamos o panorama do carcinoma 
pulmonar mutante do EGFR, concluímos que 
avançámos muito. As mutações foram inicialmente 
descritas em 2004, na altura usávamos os inibidores 
do EGFR de forma indiscriminada. Desde a descoberta 
das mutações, o campo mudou rapidamente para 
apenas tratar pacientes com mutação do éxon 
19 e do éxon 21 com os inibidores da tirosinacinase 
do EGFR. Com este tipo de abordagem, registamos 
taxas de resposta elevadas, 50-60% e a mediana de 
sobrevivência livre de progressão algures entre 8 a 
12 meses sem os fármacos de primeira e segunda 
geração. O que é agora uma realidade é que estes 
agentes estão disponíveis em todo o mundo; sendo 
que o agente que pode estar disponível numa 
parte específica do mundo pode variar de um país 
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ou região para outro, mas os pacientes devem ter 
acesso a estes agentes.

TKI do EGFR de terceira geração

Os inibidores do EGFR de terceira geração, foram 
inicialmente desenvolvidos para superar a resistência 
mediada por T790M). Sabemos que em pacientes 
que desenvolveram resistência adquirida através 
do mecanismo T790M, o osimertinib tem taxas de 
resposta elevadas e é uma terapêutica eficaz. Agora, 
temos dados que indicam que dar osimertinib no 
cenário de primeira linha pode atrasar o surgimento 
de resistência e levar a melhoria na sobrevida geral. 
E tal foi conseguido através do estudo FLAURA.

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

Apresentámos os resultados de sobrevivência geral 
do estudo FLAURA neste congresso. O estudo FLAURA 
foi concebido para comparar o osimertinib ao erlotinib 

ou gefitinib no cenário de primeira linha. Agora, a 
razão pela qual escolhemos fazê-lo é pelo facto de 
o osimertinib ter várias vantagens sobre os fármacos 
de primeira e de segunda geração. Primeiro, por ser 
muito seletivo com o recetor EGFR mutante. Segundo, 
por o osimertinib poder atrasar o surgimento de 
resistência bloqueando completamente o trajeto 
do T790M para além de bloquear mutações do 
éxon 19 e 21. Terceiro, o osimertinib chega ao cérebro 
e, por isso, possui atividade contra metástases no  
cérebro.

Sabemos que pacientes com carcinoma pulmonar 
mutante do EGFR desenvolvem metástases 
no cérebro com uma frequência superior em 
comparação com pacientes sem mutação do EGFR. 
Assim, ter um fármaco que chega ao cérebro e age 
contra metástases do cérebro é particularmente 
valioso.

Por todas estas razões, o ensaio FLAURA fase III foi 
conduzido, 556 pacientes foram inscritos; também 
fizemos algo importante que foi, pacientes no grupo 
de controlo que obtiveram o erlotinib ou gefitinib, 
puderam convergir após progressão, para receber 
o osimertinib como terapêutica de segunda linha se 
tiverem desenvolvido mutação T790M. O parâmetro 
de avaliação primário foi sobrevivência livre de 
progressão e os resultados já publicados no NEJM (New 
England Journal of Medicine). O que demonstrámos 
foi a existência de uma melhoria estatisticamente 
significante na mediana de sobrevivência livre de 
progressão, de 10,2 meses no grupo de controlo a 18,9 
meses no grupo de osimertinib, a razão de risco foi 
de 0,46.

Neste encontro apresentámos os resultados de 
sobrevivência. Temos agora a maturidade plena dos 
dados de sobrevivência geral a aproximadamente 
60%, o seguimento mediano foi perto de 40 
meses. O que observámos foi a mediana geral, a 
sobrevivência geral foi estatística e clinicamente 
superior em pacientes tratados com osimertinib, 
a sobrevivência mediana foi de 38,6 meses com 
osimertinib em comparação com 31,8 meses no 
grupo de controlo, o valor de P foi significante. Isto 
traduz-se numa melhoria na sobrevivência mediana 
em aproximadamente 6,8 meses para pacientes 
tratados com osimertinib. Também observámos a 
existência de um elevado grau de convergência no 
grupo de controlo. Um ponto para ter em mente é que 
perto de 30% dos pacientes em ambos os grupos do 
estudo não puderam receber nenhuma terapêutica 
de segunda linha devido à sua doença, quer pela 
rápida progressão, quer por falecerem antes de 
terem a oportunidade de receber terapêutica de 
segunda linha. Por isso, para esses 30% dos pacientes 
apenas foi possível uma linha de terapêutica. Entre 
os pacientes que puderam receber terapêutica 
de segunda linha, no grupo de controlo, cerca de 
47% pode receber osimertinib na convergência, e 
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que reflete o que vemos no mundo real, e é notório 
que, apesar do elevado grau de convergência, os 
pacientes no braço de primeira linha do osimertinib 
apresentaram uma sobrevivência geral superior. Com 
base nestes resultados, podemos agora concluir que 
osimertinib no cenário de terapêutica de primeira 
linha melhora a sobrevivência livre de progressão, 
melhora a sobrevivência geral e também apresenta 
um perfil de toxicidade favorável. Com base nisto, 
acreditamos que o osimertinib seria o padrão de 
cuidados para a terapêutica de primeira linha de 
carcinoma pulmonar mutante do EGFR.

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

Também tivemos acesso a novas informações 
acerca de outros estudos relacionados com a inibição 
do EGFR no carcinoma pulmonar, no estudo chinês 
CTONG, a combinação de erlotinib e bevacizumab 
foi comparada a apenas erlotinib, como terapêutica 
de primeira linha. Já tínhamos anteriormente visto 
estudos destes provenientes da Ásia.

Neste ensaio, a PFS mediana para a combinação de 
erlotinib e bevacizumab foi de aproximadamente 18 
meses, e a PFS para o braço de apenas erlotinib foi de 
aproximadamente 11 meses.

Uma vez mais, é demonstrado o benefício na PFS com 
a combinação de bevacizumab e erlotinib. Ainda não 
temos dados de sobrevivência e iremos aguardar os 
mesmos com grande expetativa.

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

Outro estudo de que tivemos conhecimento neste 
encontro foi relativamente ao uso de quimioterapia 
adjuvante em pacientes com mutações no EGFR. 
O ensaio JIPANG, que foi apresentado no encontro 
ASCO 2019, e colocou especificamente a questão 
sobre que regime de quimioterapia é ideal para 
tratamento adjuvante de carcinoma pulmonar 
de células não pequenas num estadio precoce, 
cirurgicamente ressecado. Comparou cisplatina e 
pemetrexed com cisplatina and vinorelbina. Neste 
encontro, os investigadores reportaram dados com 
base no estado de mutação do EGFR. 

O que demonstraram foi que para pacientes com 
doença positiva de mutações do EGFR, que foram 
submetidos a cirurgia, o regime de quimioterapia 
adjuvante de cisplatina e vinorelbina pareceu ter 
melhores resultados. Ao passo que os pacientes sem 
mutação no EGFR parecem ter melhores resultados 
com cisplatin e pemetrexed. Estes resultados 
neste ponto devem ser considerados como um 
complemento útil à nossa base de conhecimentos. 
Não acredito que mude a minha prática nesta altura, 
até vermos alguma análise de confirmação adicional, 
pois não se tratou da questão primária do ensaio. 

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
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E finalmente, um artigo que investigou o papel do 
osimertinib em mutações de inserção no éxon 20 
também foi aqui reportado. Como sabem, as mutações 
de inserção no éxon 20 são uma rara minoria das 
mutações do EGFR, responsável por talvez 3-5% de 
todas as mutações do EGFR. Este grupo de pacientes 
não responde muito bem a TKI de primeira e segunda 
geração. Analisamos dados com osimertinib, neste 
conjunto de pacientes, neste encontro; o osimertinib 
foi administrados em doses de 80 mg por dia.

Tratou-se de um ensaio de Fase II de braço único. 
O que os investigadores da Coreia reportaram foi 
que não existiram respostas objetivas, apesar de 
um grupo de pacientes apresentar doença estável. 
Neste ponto, diria que este continua a ser um tópico 
para estudo de investigação, não utilizaria osimertinib 
num paciente com mutação de inserção do éxon 20 
como prática clínica de rotina. 

Implicações para a prática

Assim, quando tomados em conjunto, quando 
observamos os dados apresentados neste encontro, 
com relação à inibição do EGFR, eu diria que para a 
terapêutica de primeira linha para pacientes com 

mutação do EGFR, com base nos resultados do 
estudo FLAURA, osimertinib 80 mg por dia surgiu como 
a terapêutica ideal com resultados na melhoria da 
PFS, sobrevivência geral e apresenta um perfil de 
toxicidade mais seguro. 

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

Vamos agora falar sobre uma questão clínica 
importante, que é, qual a melhor forma de sequenciar 
os inibidores do EGFR disponíveis. No rescaldo do 
estudo FLAURA. Sabemos que o osimertinib virá 
provavelmente a ser terapêutica de primeira linha 
em partes do mundo onde não o é, nos Estados 
Unidos osimertinib é já o agente de terapêutica de 
primeira linha preferido. 

Sequenciação de TKI do EGFR

Agora, alguns defendem, por que não dar um 
fármaco de primeira ou de segunda geração primeiro 
e, em seguida, aguardar até o paciente desenvolver 
progressão da doença e se apresentarem T790, 
avançar e dar-lhes osimertinib obtendo-se o melhor 
dos dois mundos, e defenderam a sequenciação 
em primeiro/segundo seguida de uma terceira para 
pacientes com mutação do EGFR. Assim, vamos 
examinar alguns dos dados que estão disponíveis 
para ajudar-nos a determinar qual o melhor caminho 
a seguir. 

Diretrizes da NCCN – Agosto de 2019

O primeiro ponto que gostaria de frisar é o mesmo 
as diretrizes da NCCN já recomendam, osimertinib 
como terapêutica de primeira linha preferida para 
um paciente com carcinoma pulmonar de células 
não pequenas metastático, com mutação do éxon 
19 ou 21 no EGFR. 

Se um paciente recebeu terapêutica de primeira 
linha com um fármaco de primeira ou segunda 
geração, e desenvolveu progressão da doença, as 
diretrizes da NCCN recomendam analisar a presença 
de T790 no plasma ou o tumor ou, às vezes, ambos, e 
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se apresentarem mutação do T790M recomenda-se 
o uso de osimertinib.

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

Agora, vamos voltar ao estudo FLAURA. Mostrei-vos 
que a sobrevivência geral mediana melhorou com 
osimertinib em comparação com erlotinib ou gefitinib, 
no cenário de primeira linha, uma média de 6,8 meses. 
No estudo FLAURA, quase 30% dos pacientes em ambos 
os grupos do ensaio não puderam receber qualquer 
terapêutica subsequente, por isso, para esses pacientes 
no grupo de controlo, se fosse um dos 30% não teria 
oportunidade de receber terapêutica de segunda 
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linha, e o grau de convergência observado entre os 
pacientes que receberam terapêutica de segunda 
linha no grupo de controlo foi comparável à realidade, 
com 47% dos pacientes a receber osimertinib. 

Assim, no ensaio FLAURA, os pacientes no grupo de 
controlo vigente receberam sequenciação nos casos 
que receberam erlotinib ou gefitinib primeiro e, quando 
progrediram, se tiveram T790M em 31% da população 
geral, 47% dos que receberam alguma terapêutica, 
receberam osimertinib convergente. E apesar da 
convergência, a sua sobrevivência não acompanhou 
o grupo de osimertinib de primeira linha. Também 
observámos alguma evidência real que nos ajudou a 
ter mais alguma clareza quanto a esta questão. O Dr 
Girard e colegas reportaram que os dados nacionais 
franceses consideram informações em contexto real, 
consideraram pacientes que obtiveram terapêutica 
de primeira linha com um inibidor do EGFR de 
primeira ou segunda geração e, subsequentemente, 
continuaram a receber osimertinib. Assim, tiveram 
cerca de 575 pacientes neste conjunto de dados.

E quando olham para os resultados destes pacientes, 
a PFS mediana com o TKI do EGFR de primeira linha foi 
cerca de 13 meses e a PFS mediana de osimertinib na 
segunda linha foi cerca de 11 meses. E a sobrevivência 
mediana neste grupo de pacientes foi de 37 meses, 
temos de ter presente que este conjunto de dados 
apenas considerou pacientes que puderam 
obter terapêutica de primeira e segunda linha, 
demonstrando assim que a sequenciação resultou 
numa sobrevivência geral mediana de 37 meses. 

Agora, isto tem valor de várias formas, uma é que, 
mesmo na melhor das hipóteses os pacientes 
obtêm terapêutica de primeira e segunda linha e 
a sobrevivência mediana é de apenas 37 meses. 
Agora, sabemos que cerca de 2 terços dos pacientes 
não obterão terapêutica de segunda linha, ou 
porque a doença progrediu rapidamente ou por 
não apresentarem uma mutação T790M. Assim, esta 
informação é muito importante e outra razão pela 
qual utilizar osimertinib na primeira linha poderá ser 
uma estratégia mais vantajosa. 

Padrões de tratamento de pacientes com NSCLC 
IV com EGFR mt+: Dados de contexto real da rede 
NOWEL
J. Roeper

Também vimos um outro ensaio que estudou esta 
abordagem de sequenciação. Uma vez mais, com base 
em dados de contexto real, foram selecionados cerca 
de 1200 pacientes anormais. Foram selecionados 145 
pacientes com mutações do EGFR e estes pacientes 
receberam terapêutica de TKI do EGFR.

Agora, em pacientes que receberam terapêutica 
de primeira linha com um TKI de uma geração 
anterior e que, em seguida, receberam um TKI de 
terceira geração, notaram que a sobrevivência geral 
mediana foi de 48 meses. Contudo, apenas 1 em 4 
ou 1 em 5 pacientes no conjunto de dados recebeu 
inibição de EGFR tanto de primeira como de segunda 
linha. Para pacientes que receberam apenas uma 
linha de terapêutica de TKI do EGFR, a sobrevivência 
geral mediana foi apenas de cerca de 25 meses. 
Assim, isto uma vez mais diz-nos que, se o paciente 
em particular estiver na categoria daqueles que 
podem receber osimertinib de segunda linha, os 
seus resultados foram melhores, mas para a maioria 
dos pacientes apenas uma linha de terapêutica 
foi possível, e os pacientes que não receberam 
terapêutica de segunda linha, não o fizeram porque 
ou apresentaram rápida progressão da doença, 
faleceram ou não fizeram os testes ideais para 
confirmar se os seus tumores desenvolveram T790M 
ou não.

Implicações para a prática

Assim, considerando tudo isto, volto novamente ao 
ponto, que 1 em 3 pacientes não poderá receber 
qualquer terapêutica de segunda linha após 
obterem inibidores do EGFR de primeira linha. Pelo 
menos por essa razão, é importante darmos o melhor 
fármaco primeiro. Se não o fizermos e tentarmos 
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adiá-lo, então a hipótese desse paciente específico 
receber osimertinib de segunda linha passa é de 
quase 2 em 3, e isto porque nem todos os pacientes 
vão desenvolver T790M e nem todos os pacientes 
chegarão à terapêutica de segunda linha. Assim, 
e por estes motivos, o paradigma de tratamento 
avançou agora para a utilização do fármaco mais 
eficaz, que é osimertinib, com base nos resultados 
do estudo FLAURA para terapêutica de primeira linha 
de carcinoma pulmonar de células não pequenas 
mutante do EGFR. 

CONGRESSO DA ESMO 2019 – DE QUE FORMA 
PODEREMOS ADAPTAR OS CUIDADOS AO 
INDIVIDUO? 

Foco nos biomarcadores no NSCLC positivo no 
EGFR

Vamos agora analisar alguma da informação 
relacionada com biomarcadores de que tivemos 
conhecimentos relativamente a pacientes com 
mutação do EGFR neste congresso da ESMO.

Biomarcadores para NSCLC positivo no EGFR

Sabemos que o plasma pode ser utilizado para 
detetar mutações do EGFR, e de facto, o plasma 
detetou que as mutações do ctDNA são úteis para 
tomar decisões de tratamento nos Estados Unidos. 
Se se observarem mutações do éxon 19 ou do éxon 
21 no plasma, estas só por si são a base para tratar 
o paciente com um inibidor do EGFR. Observámos 
dados de múltiplos estudos que confirmam que, se 
não o detetar no tecido, mas o observar no plasma 
e tomar a decisão de tratar o paciente com TKI 
do EGFR, os resultados são igualmente bons em 
comparação com o diagnóstico realizado em 
tecidos. Isto é particularmente relevante na deteção 
de mutações T790M. Quando os pacientes obtêm um 
inibidor do EGFR de segunda geração e desenvolvem 
progressão da doença, confiamos primeiramente 
em amostras de plasma, e se as amostras de plasma 
forem positivas para T790M pode iniciar osimertinib 
de segunda linha para esses pacientes. Se o plasma 
for negativo, então, sugerimos fazer uma biopsia do 
tecido para detetar cada T790M sempre que possível. 

Apesar desta tecnologia estar disponível em algumas 
partes do mundo, a deteção de mutações do EGFR 
continua a ser efetuada em cada paciente com 
carcinoma pulmonar devido a vários impedimentos. 
Por isso é fundamentalmente importante que 
compreendamos estes impedimentos e os 
abordemos de forma a que cada paciente com 
mutação do EGFR tenha a oportunidade de receber 
a terapêutica adequada. 

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 partir do estudo FLAURA, tivemos conhecimento de 
alguns dados acerca da utilização de ADA no plasma 
para detetar resistência em pacientes tratados com 
inibição do EGFR. O estudo FLAURA teve uma colheita 
de amostras sangue em série em pacientes para ver 
se é possível monitorizar o que acontece com o cDNA 
especificamente relevante para a mutação do EGFR. 
Para ver, A. o que acontece quando inicia alguém em 
terapêutica de TKI no EGFR e B. se é possível detetar 
o surgimento de resistência antes de surgirem nos 
exames como doença progressiva. 

A resposta é que ambos são úteis. Demonstrámos 
no encontro ASCO 2019 que, para os pacientes a 
quem é possível detetar mutações de EGFR no ctDNA 
na linha de base, se forem seguidos no decorrer da 
inibição de EGFR, em quase 55% dos pacientes às 6 
semanas, a mutação da EGFR deixa de ser visível, o 
que representa uma resposta à terapêutica. Se estes 
pacientes forem seguidos subsequentemente, é 
possível observar os pacientes quanto ao surgimento 
ou ressurgimento destas mutações para ver a 
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evolução da doença. A Dr. Grey e os seus colegas 
apresentaram um artigo neste encontro sobre 
este tema. Nesta apresentação, demonstrou que é 
efetivamente possível detetar resistência numa fase 
inicial no sangue antes de esta ser observada nos 
exames. O tempo médio de deteção de resistência 
varia entre 2 e 3 meses e é também possível detetar 
a mutação de resistência neste subconjunto de 
pacientes. C797S é uma das vias de resistência 
quando os pacientes recebem terapêutica com 
osimertinib que também pode ser detetada numa 
fase inicial aproximadamente 1 a 1 mês e meio antes 
dos exames mostrarem progressão da doença.  O 
que estes dados nos dizem é que o plasma pode ser 
uma ferramenta útil, embora aconselhe prudência 
na tomada de decisões terapêuticas com base no 
que é possível observar na resistência no plasma. 
No caso de o plasma mostrar uma mutação de 
resistência mas o paciente se mostrar clinicamente 
bem, a minha sugestão seria manter o paciente na 
terapêutica atual e começar a planear o que iria 
fazer quando a resistência ocorrer, evitando alterar 
a terapêutica apenas com base nas informações 
sobre o plasma.

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

Estamos a aprender mais sobre o microambiente 
imunológico em pacientes com carcinoma pulmonar 
mutante do EGFR. Sabemos que os inibidores 
de pontos de verificação imunológica como os 
anticorpos PD-1 ou PD-L1 não funcionam bem em 
pacientes com mutação do EGFR. Na verdade, a taxa 
de resposta com monoterapia PD-1 em pacientes 
com mutação do EGFR é inferior a 5%, é por esta 
razão que não recomendamos a inibição de PD-1 em 
pacientes com mutação do EGFR. Mesmo que um 

paciente com carcinoma pulmonar mutante do EGFR 
apresente 100% de expressão de PD-L1, a terapêutica 
de primeira linha deve ser um inibidor de EGFR. 
Neste encontro, tivemos acesso a alguns dados que 
nos ajudam a compreender qual o microambiente 
imunológico para um tumor mutante do EGFR. 

Trata-se de um estudo de investigação de amostras 
tumorais de pacientes com carcinoma pulmonar 
de células não pequenas submetidos a resseção 
cirúrgica. O estudo englobou 230 pacientes com 
adenocarcinoma pulmonar e o objetivo específico 
era observar os vários marcadores que traduziam 
vários pontos de verificação no microambiente 
imunológico. Foram estudadas as células T numa 
nova via designada por proteína B7-H4, tendo sido 
demonstrado que, em pacientes com mutação 
do EGFR, a expressão de B7-H4 era superior e em 
pacientes com tumor do tipo selvagem, a proteína 
B7-H4 era inferior, sugerindo que B7-H4 poderia ser 
um alvo para pacientes com doença mutante do 
EGFR.

Podemos afirmar que, no geral, a doença mutante 
do EGFR apresenta uma carga de mutação inferior 
e os tumores têm tendência a ser geneticamente 
mais simples, em comparação com pacientes 
com carcinomas pulmonares relacionados com o 
tabagismo, e talvez isso explique por que razão o seu 
microambiente imunológico não está tão preparado 
para responder à inibição de PD-1 ou PD-L1 nesta 
altura.

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
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Tivemos igualmente acesso a alguns dados que 
analisavam a frequência de mutações do EGFR em 
carcinoma pulmonar na fase inicial. Sabe-se que, 
para pacientes submetidos a resseção cirúrgica do 
carcinoma pulmonar, é recomendada quimioterapia 
adjuvante se os pacientes apresentarem nódulos 
positivos ou tumores com mais de 4 cm. Encontra-
se atualmente em curso um estudo clínico 
aleatorizado para analisar a inibição do EGFR como 
terapêutica adjuvante. Este ensaio é designado por 
ensaio ADORA, no qual os pacientes com carcinoma 
pulmonar submetidos a resseção cirúrgica recebem 
quimioterapia adjuvante e são aleatorizados para 
receber osimertinib ou não com base na presença de 
mutações do EGFR, pelo que a aleatorização ocorre 
apenas para os pacientes com mutações do EGFR. 
Neste encontro, tivemos acesso a alguns dos dados de 
prevalência de biomarcadores de mutações do EGFR 
do ensaio ADORA. Tivemos conhecimento de que havia 
uma proporção relativamente elevada de pacientes 
com mutações do EGFR na fase inicial da doença, 
sendo que a prevalência era de aproximadamente 
45% nesta população de pacientes. 

Isto foi valorizado para pacientes asiáticos, o que 
poderá explicar por que razão existe uma maior 
prevalência de mutações do EGFR. Apesar de este 
estudo já ter terminado, esperamos ver os resultados 
nos próximos anos e esperamos que este estudo nos 
ajude a compreender se a inibição do EGFR nos pode 
ajudar a curar pacientes com carcinoma pulmonar 
de células não pequenas na fase inicial. 

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

Tivemos igualmente acesso aos resultados do estudo 
RELAY, que comparou a combinação de erlotinib e 
ramucirumab à administração isolada de erlotinib. 
Ramucirumab é um anticorpo monoclonal VEGFR2, e 
neste ensaio, foi possível observar que a PFS mediana 
apresentou melhorias para pacientes tratados com 
ramucirumab e erlotinib. Este estudo não permitiu 
a inclusão de pacientes com metástases cerebrais, 
pelo que se tratou de um grupo enriquecido para 
pacientes com um prognóstico ligeiramente melhor 
em comparação com os pacientes do ensaio FLAURA. 

Neste encontro, o investigador apresentou os dados 
de resistência de T790M para pacientes no ensaio 
RELAY. Aprendemos que ambos os braços do estudo 
apresentaram prevalência ou incidência comparável 

da mutação T790M no momento em que os pacientes 
desenvolveram resistência adquirida à terapêutica 
de primeira linha. A questão é que no momento 
da resistência adquirida, os pacientes com T790M 
poderão subsequentemente receber osimertinib.

Implicações para a prática

Este encontro trouxe, por isso, entusiasmantes 
desenvolvimentos no panorama das mutações 
do EGFR, sendo que as grandes novidades foram 
apresentadas pelo estudo FLAURA, que apresentou 
melhorias na sobrevivência global para osimertinib. É 
importante salientar que é a primeira vez, e o estudo 
FLAURA é o primeiro estudo, que um inibidor de 
EGFR ou qualquer TKI demonstrou superioridade em 
relação a outro TKI demonstrando uma vantagem 
de sobrevivência em todo o panorama oncológico, 
pelo que estamos entusiasmados com os resultados 
do estudo FLAURA e com o facto de isto ser um novo 
marco para os nossos pacientes com carcinoma 
pulmonar mutante do EGFR. Esperamos descobrir 
como podemos alavancar os benefícios obtidos com 
osimertinib ao desenvolver abordagens combinadas 
inovadoras que nos ajudem a elevar o tratamento de 
pacientes com mutações do EGFR. ❒

Produtos não aprovados e utilizações não aprovadas de produtos aprovados podem ser discutidos pela classe; estas situações podem refletir o estado de aprovação em uma ou mais jurisdições. A classe presente foi aconselhada pela touchIME a garantir 
a divulgação de tais referências feitas relativamente a utilização não rotulada e não aprovada. Nenhuma recomendação da touchIME relativa a produtos não aprovados ou utilizações não aprovadas é feita ou implícita por menção destes produtos ou 
utilizações em atividades touchIME. A touchIME não aceita qualquer responsabilidade por erros ou omissões.
Este conteúdo destina-se apenas a profissionais de cuidados de saúde.
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