
Doença residual nos
Triplos Negativos: o
que há de novo?

Ana Rita Garcia



INTRODUÇÃO

Terapêutica neoadjuvante

- Downsizing tumoral

- Avalia resposta tumoral in vivo

- Aumenta taxa de cirurgia conservadora

- Tratamento precoce da doença micrometastática

- Na presença de doença residual→ terapêutica pós-neoadjuvante



Resposta patológica completa (pCR) 

- Ausência de tumor residual invasivo na mama e gânglios axilares

- Variável consoante o subtipo…

- Luminal B HER2 negativo→ 7 a 16%

- Triplo negativo→ 35 a 48%

- Luminal B HER2 positivo→ 30 a 50%

- HER2 positivo→ 50 a 70%



Na presença de pCR

• OS semelhante entre triplos negativos e não

triplos negativos

Se houver doença residual

• OS é pior nos triplos negativos (68% vs. 88%)

Liedtke C et al, JCO, 2008



• Doze ensaios e 12000 doentes – Confirmação do valor prognóstico da pCR

- Redução do risco de recorrência em 56% nas doentes que atingiram pCR

- Associação entre pCR, disease free survival (DFS) e overall survival (OS) mais forte nos triplos negativos e

HER2+



Cortazar P et al, Lancet , 2014



Doença residual pós terapêutica neoadjuvante – resistência parcial à terapêutica

Estratégias para aumentar a pCR e OS:

- Intensificação de dose

- Adição de novos fármacos

- Aumentar duração da terapêutica

- Quimioradioterapia concomitante

Tratamento “pós-neoadjuvante”

- Administração de terapêutica adjuvante em doentes que não atingiram a pCR

Sem melhoria na OS 



Tratamento “pós-neoadjuvante”

Caparica R et at, Ther Adv Med Oncol2019



1250 mg/m2, 2 id, D1-D14, a cada 3 semanas, 6 a 8 ciclos 

Masuda N, et al, N Eng J Med 2017

*

*



↑ DFS aos 5 anos (67,6% vs 74,1%) ↑ OS aos 5 anos (83,6% vs 89,2%)

Masuda N, et al, N Eng J Med 2017



↑ DFS aos 5 anos (56,1% vs 69,8%) ↑ OS aos 5 anos (70,3% vs 78,8%)

Triplos Negativos (32,2%)

Masuda N, et al, N Eng J Med 2017



Luminais

Sem diferença na DFS (73,4% vs 76,4%) e OS (90,0% vs 93,4%)

Toxicidades grau 3-4 – Síndrome mão-pé (11,1%) e hematológica (8,6%)

Redução de dose – 23,9% e 36,7%

Suspensão da terapêutica – 18,2% e 25,4%

Sem mortes tóxicas

Masuda N, et al, N Eng J Med 2017



CREATE-X – Que ilações podemos tirar? 

• Tratamento adicional a doentes com elevado risco de recidiva

• ⅓ dos triplos negativos sem pCR irá recorrer em 3 anos

• Aumento significativo na DFS e OS

MAS…

• População asiática metaboliza mais eficazmente as fluoropirimidinas do que a população ocidental 

→ toleram doses mais elevadas!









• Os 8 ciclos de capecitabina foram completados por 75,2% dos doentes

• Toxicidade Grau 3 ou superior foram observados em 40,4% no braço da capecitabina

• Síndrome mão-pé foi o efeito adverso mais comum (G3 em 18,8% dos doentes)

• Toxicidades mais frequentes do que no CREATE-X



CIBOMA – Que ilações podemos tirar? (se é que algumas…)

- Globalmente sem benefício na DFS nem na OS

- No fenótipo não basal apresentou benefício na DFS e OS

MAS…

- População muito heterogénea – doentes submetidas a QT (neo) adjuvante

- Incluídas doentes com pCR – pode explicar a falta de benefício!





BRCA mutadas 
e/ou triplos 
negativos

Miller K, et al. JCO 2017



Resultados:

128 doentes

57% dos doentes receberam Antraciclinas e  91% Taxanos

Toxicidade semelhante em ambos os braços

- No braço da cisplatina

- redução de dose (21%)

- adiamentos (43,8%)

- 73% completou tratamento

Redução de dose do rucaparib foi rara (6%)

- 17,5% não prosseguiu rucaparib em monoterapia

- 51% completaram as 24 semanas



DFS aos 2 anos foi semelhante (Cisplatina 58,3% vs Cisplatina + Rucaparib 63,1%; p=0,43)

- Doentes que receberam antraciclinas em NA, apresentaram melhor DFS com a combinação (55,9% vs 69,9%; p = 0,04)

Mutação BRCA sem impacto na DFS.

Discussão:

- Rucaparib em baixas doses associado à cisplatina não aumentou a toxicidade nem melhorou a DFS aos 2 anos

- Dose inferior à do ensaio de fase II em monoterapia (600 mg oral 2id)

→ pode não ter sido suficiente para inibir a PARP



PI Andrew Tutt NCT 02032823



End point 1º: DFS
Triplos negativos com
doença residual

Pembrolizumab (1 ano)

Vigilância



Triplos negativos de alto risco

- Com doença residual

- Após QTA

Avelumab (1 ano)

Vigilância
End point 1º: DFS e DFS nos PD-L1+



End point 1º: pCR e EFS



Estimated treatment difference based on Miettinen & Nurminen method stratified by randomization stratification factors. bPD-L1 assessed at a central laboratory using the PD-L1 IHC22C3 pharmDx assay and measured using
the combined positive score (CPS; number of PD-L1–positive tumor cells, lymphocytes, and macrophages divided by total number of tumor cells x 100); PD-L1–positive = CPS ≥1





Pusztai L, et al. Lancet Oncol2019



TAKE HOME MESSAGES

• Tumores triplos negativos apresentam boa resposta à terapêutica neoadjuvante

- Se pCR – OS semelhante aos tumores não triplos negativos

- Se doença residual – 1/3 recidiva aos 3 anos

• Capecitabina é uma opção para os doentes com doença residual

- CREATE-X – Bons resultados na população asiática 

- CIBOMA – Não avaliou o subgrupo de doentes com doença residual

- Sem dados para doentes tratados com platinos em neoadjuvância 



TAKE HOME MESSAGES

- Platinos na doença residual – ensaio fase III em curso (ECOG-ACRIN EA1131)

- Inibidores da PARP – ensaio fase II negativo  (BRE 09) e ensaio fase III em curso (OlympiA)

- Imunoterapia – aguardam-se resultados  na doença residual (A- Brave e SWOG S1418)

- Pembrolizumab neoadjuvante associado à QTNA com aumento da pCR e EFS quando comparado com 

a QTNA (64,8% vs. 51,2%) (KEYNOTE 522) 




