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Resumo 

 

 

Seguro FS. Estudo de interrupção de imatinibe em pacientes portadores de leucemia 

mieloide crônica fase crônica, com resposta molecular sustentada ≤0,01% pela 

escala internacional [tese]. São Paulo; Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, 2020. 

Introdução: A sobrevida livre de terapia (SLT) na leucemia mieloide crônica (LMC) 

é um novo objetivo de tratamento. Este estudo prospectivo da descontinuação do 

imatinibe visa avaliar a viabilidade e segurança da descontinuação do imatinibe em 

pacientes com resposta molecular profunda RM4 (BCR-ABL1 <0,01% IS). Também 

avaliamos a expressão de dois receptores de checkpoint, receptor de morte 

programada 1 (PD-1) e imunoglobulina de células T e proteína 3 contendo domínio 

de mucina (TIM-3), na população de células T de pacientes que permaneceram em 

remissão livre de terapia (RLT). Métodos: Este protocolo foi aprovado pelo comitê 

de ética local e registrado no Clinicaltrials.gov (NCT03239886). Os critérios de 

inclusão foram: idade ≥ 18 anos, fase crônica da LMC, tratamento com imatinibe de 

primeira linha por pelo menos 36 meses, RM4 por pelo menos 12 meses confirmada 

em três amostras, sem transplante anterior ou resistência à terapia. O imatinibe foi 

reiniciado quando duas amostras confirmaram a perda da resposta molecular maior 

(RMM). O endpoint primário foi a taxa de SLT em 24 meses de acompanhamento. 

As subpopulações de linfócitos foram mensuradas no sangue periférico por 

citometria de fluxo antes da descontinuação. Um painel de citometria de fluxo de seis 

cores incluindo os anticorpos CD45, CD3, CD4, CD8, PD-1 e TIM-3 também foi 

usado para estudar o fenótipo de exaustão de células T nesta população. Resultados: 

31 pacientes foram incluídos no estudo de dez / 2016 a out / 2017. A idade média foi 

de 54 anos (29-95 anos), 58% do sexo masculino, 55% do escore de Sokal baixo, 

65% com transcritos BCR-ABL1 b3a2, 30% com uso prévio de interferon e 61% 

estavam em RM4,5. O tempo médio da terapia com imatinibe foi de 9,7 anos (3-14,9 

anos), e o tempo médio de RM4 sustentada foi de 6,9 anos (1,6-10,3 anos). Um 

paciente morreu dois meses após a interrupção devido à insuficiência cardíaca (não 

relacionada à LMC ou ao protocolo). SLT em 24 meses foi de 54% (IC 95% 39-75). 

Treze pacientes (44%) perderam RMM, seis (46%) após seis meses de interrupção, e 

todos os pacientes recuperaram RMM após a reintrodução do imatinibe. O tempo 

médio para recuperar RMM e RM4 foi de um mês (1-5 m) e 2,4 meses (1-13 m). 

RM4 foi o único fator associado à recidiva molecular. A proporção de células NK e 

resposta molecular antes da descontinuação foram associadas a diferentes taxas de 

SLT. O fenótipo de exaustão de linfócitos T foi avaliado no grupo RLT (n = 17) 

durante o segundo ano de acompanhamento. O grupo controle (n = 13) era composto 



de pacientes com RMM em uso de imatinibe. Os pacientes em RLT tiveram uma 

proporção mediana de células T PD-1 + TIM-3 - CD8 + de 31% (25-51) VS 19% 

(0,5-53) no grupo de controle. Nenhuma diferença foi observada nos linfócitos T PD-

1 + TIM-3 + CD8 +, T PD-1- TIM-3- CD8 + e T CD4 +. Conclusão: Esta coorte 

apresentou uma mediana de RM4 sustentada acima de cinco anos, conforme 

recomendado pela maioria das diretrizes de descontinuação de ITQ. A SLT foi 

semelhante aos estudos anteriores e a RM4 foi associada à recidiva molecular. A 

proporção de células T PD-1 + TIM-3-CD8 + foi maior em pacientes sem ITQ do 

que naqueles que tiveram que retomar o ITQ. Mais estudos são necessários para 

avaliar se os ITQ levam à reversão da exaustão de células T. 

Descritores: Leucemia mieloide crônica; Imatinibe; Descontinuação; Resposta 

molecular profunda; Reação em cadeia da polimerase em tempo real; Proteína de 

morte celular programada 1. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

Seguro FS. Imatinib discontinuation in patients with chronic myeloid leukemia 

chronic phase with a deep molecular response, BCR-ABL1 <0.01% IS [thesis]. São 

Paulo; "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo", 2020. 

Background: Treatment-free survival (TFS) in chronic myeloid leukemia (CML) is a 

new treatment endpoint. This prospective study of imatinib discontinuation aims to 

evaluate imatinib discontinuation's feasibility and safety in patients with deep 

molecular response MR4 (BCR-ABL1 <0.01% IS). We also evaluated the expression 

of two checkpoint receptors, programmed death 1 (PD-1) and T cell immunoglobulin 

and mucin domain-containing protein 3 (TIM-3), in the T cell population of patients 

who successfully remained in therapy-free remission (TFR). Methods: This protocol 

was approved by the local ethical committee and registered at the Clinicaltrials.gov 

(NCT03239886). The inclusion criteria were: age ≥ 18 years, CML chronic phase, 

treatment with first-line imatinib for at least 36 months, MR4 for at least 12 months 

confirmed with three samples, no previous transplant or resistance to therapy. 

Imatinib was restarted when two samples confirmed the loss of major molecular 

response (MMR). The primary endpoint was the rate of TFS at 24 months of follow-

up. Lymphocyte subpopulations were counted in peripheral blood by flow cytometry 

before discontinuation. A 6-color flow cytometry panel including CD45, CD3, CD4, 

CD8, PD-1, and TIM-3 antibodies was also used to study the T cell exhaustion 

phenotype in this population. Results: 31 patients were included in the study from 

Dec/2016 until Oct/2017. The median age was 54 years (29-95y), 58% male, 55% 

low Sokal score, 65% with b3a2 BCR-ABL transcripts, 30% with prior use of 

interferon, and 61% were in MR4.5. Imatinib therapy's median time was 9.7 years (3-

14.9 y), and the median time of sustained MR4 was 6.9 years (1.6-10.3y). One 

patient died two months after discontinuation due to cardiac heart failure (not related 

to CML or the protocol). TFS at 24 months was 54% (95% CI 39-75). Thirteen 

patients (44%) lost MMR, six (46%) after six months of discontinuation, and all 

patients recovered MMR after imatinib was restarted. The median time to recover 

MMR and MR4 was one month (1-5 m) and 2.4 months (1-13 m). MR4.0 was the 

only factor associated with molecular relapse. The proportion of NK cell and 

molecular response before discontinuation was associated with different rates of 

TFS. T cell exhaustion was evaluated in the TFR group (n=17) during the second 

year of follow up. The control group (n=13) were patients with MMR on imatinib. 

Patients in TFR had a median proportion PD-1+TIM-3-CD8+ T cells of 31% (25-51) 

vs 19% (0.5-53) in the control group. No differences were observed in the PD-



1+TIM-3+CD8+ T cells, PD-1-TIM-3-CD8+ T cells, and CD4+ T cells. Conclusion: 

This cohort has a median duration of sustained MR4 above five years, as 

recommended by most TKI discontinuation guidelines. TFS was similar to the 

previous studies, and MR4 was associated with molecular relapse. PD-1+Tim-3-

CD8+ T cells proportion was higher in patients free of TKI than those who had to 

resume the TKI. Further studies are needed to evaluate whether TKI mediates the 

reversion of T cell exhaustion. 

Descriptors: Chronic myeloid leukemia; Imatinib; Discontinuation; Deep molecular 

response; Quantitative real-time PCR; PD-1 receptor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, 10.810 pessoas 

serão diagnosticadas com leucemia no Brasil no ano de 2020 (1). Estima-se que 15% 

dos casos serão de leucemia mieloide crônica (LMC), com uma incidência 

aproximada de um para cada 100.000 habitantes. Desde a introdução do imatinibe há 

20 anos (2), primeiro inibidor de tirosina quinase (ITQ), a sobrevida dos pacientes 

com LMC vem se aproximando da população geral (3). 

A LMC é uma neoplasia mieloproliferativa crônica caracterizada pelo 

aumento de células da linhagem granulocítica na medula óssea com presença de 

maturação dos elementos celulares (4). A suspeita diagnóstica é feita quando o 

paciente apresenta hemograma com aumento de leucócitos e desvio à esquerda, ou 

seja, presença de elementos imaturos na periferia (bastonetes, metamielócitos, 

mielócitos, promielócitos e mieloblastos), além de basofilia e eosinofilia. Os 

pacientes podem apresentar sintomas clínicos como febre, emagrecimento, aumento 

do volume abdominal (esplenomegalia) e fadiga.  

As primeiras descrições de pacientes com LMC foram feitas no século XIX 

(5). Em 1960, na Universidade da Pensilvânia, Peter Nowell e David Hungerford 

descreveram a presença de uma cópia menor do cromossomo 22 em células de 

pacientes com quadro clínico de LMC (6). Esta anormalidade foi denominada de 

cromossomo Filadélfia (Ph) e pela primeira vez uma alteração genética específica foi 

correlacionada com uma doença neoplásica.  
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Com a técnica de bandeamento cromossômico, Janet Rowley conseguiu 

caracterizar, em 1973, que o cromossomo Ph representava uma deleção no braço 

longo do cromossomo 22 e que a região removida era adicionada ao braço longo do 

cromossomo 9 (7). Este achado sugeria que o fenômeno observado era uma 

translocação cromossômica envolvendo os braços longos dos cromossomos 9 e 22.  

Na década de 70, foram identificados o vírus da leucemia murínica de 

Abelson (v-ABL), que possuía a característica de ser oncogênico (8), e o seu 

homólogo normal humano, c-ABL, localizado no braço longo do cromossomo 9 na 

mesma região translocada para o cromossomo 22 em pacientes com LMC (9)  

(Figura 1).  

No cromossomo 22, a região de quebra foi denominada breakpoint cluster 

region (BCR) que, nos paciente com LMC, ocorre mais frequentemente nos éxons 13 

e 14, produzindo os transcritos b2a2 (e13a2) e/ou b3a2 (e14a2) (10). Demonstrou-se 

que a fusão dos genes BCR e ABL era capaz de produzir um RNA mensageiro, bem 

como que a proteína transcrita BCR-ABL1 apresentava atividade de tirosina quinase 

com potencial leucemogênico em modelos animais (11–13). Esta proteína é capaz de 

ativar vias de sinalização intracelular como RAS e STAT5, tendo como efeitos 

aumento da proliferação celular, diminuição de apoptose das células-tronco 

hematopoiéticas e geração de instabilidade genômica, que resultam na progressão da 

doença (14, 15).  
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Fonte: adaptado de Weinberg, Robert. The biology of cancer. New York: Garland Science; 2007.(16) 

 

Figura 1 - Origem e estrutura da proteína BCR-ABL  

 

 

Sem tratamento, a LMC apresenta uma evolução trifásica, sendo cada fase 

definida por características clínicas e laboratoriais (17) descritas no Quadro 1. 

Aproximadamente 85% dos pacientes são diagnosticados em fase crônica que sem 

tratamento efetivo pode evoluir para fase acelerada e/ou crise blástica no período de 

três a cinco anos. Nas fases avançadas, os pacientes apresentam piora dos sintomas 

clínicos, aumento de blastos, sinais de falência medular e sobrevida inferior a dois 

anos. 
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Quadro 1 -  Critérios de fase acelerada e crise blástica pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) 

  

Fase acelerada 

● Persistência ou aumento de leucócitos (>10 x 109/L), não responsivo à terapia 

● Persistência ou aumento de esplenomegalia, não responsivo à terapia 

● Persistência de trombocitose (>1.000 x 109/L), não responsiva à terapia 

● Persistência de trombocitopenia (<100 x 109/L), não relacionada à terapia 

● 20% ou mais de basófilos em sangue periférico 

● 10-19% de blastos em sangue periférico e/ou medula óssea 

● Anormalidade cromossômica adicional em células Ph-positivas ao diagnóstico: 

duplo cromossomo Ph, trissomia do cromossomo 8, isocromossomo 17q, trissomia 

do cromossomo 19, cariótipo complexo e anormalidades no 3q2 

● Qualquer anormalidade cromossômica adicional em células Ph-positivas durante o 

tratamento 

Crise blástica 

● 20% ou mais de blastos em medula óssea 

● Proliferação de blastos extramedular 

Fonte: adaptado de WHO Classification of Tumours, Revised 4th Edition, Volume 2, 2017. (18),) 

 

 

Os pacientes com LMC fase crônica podem ser estratificados por grupos de 

risco por diferentes escores (Quadro 2). O primeiro escore para LMC foi o índice de 

Sokal (19), que avaliou 813 pacientes tratados com bussulfano e hidroxiureia. O 

escore de Hasford ou EURO também foi elaborado na década de 80, quando os 

pacientes eram tratados com interferon (20). Embora tenham sido publicados antes da 

incorporação de ITQ no tratamento, mostraram-se úteis até hoje para avaliação de 

desfechos em pacientes tratados com ITQ em primeira e em segunda linhas. Após a 

introdução dos ITQ, foi publicado o escore EUTOS (European Treatment and 

Outcome Study for CML), com o objetivo de avaliar a chance de alcançar resposta 

citogenética completa (RCC) aos 18 meses de tratamento (21). Diferente dos escores 
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anteriores, que consideravam múltiplas variáveis, o escore EUTOS é calculado com 

apenas duas: tamanho de baço e percentagem de basófilos. Posteriormente, foi 

proposto o escore ELTS (EUTOS long-term survival) para avaliar o risco de morte 

por LMC (22). 

 

Quadro 2 - Escores de risco para pacientes com LMC 

Escore Fórmula de cálculo 
Definição de 

risco 

Sokal Exp(0,0116x(idade[anos]-43,3))+(0,0345x(baço[cm])-

7,51) 

+(0,188x((plaquetas[109/L]/700)2-

0,563))+(0,0887x(blastos[%]-2,1)) 

<0,8: baixo  

08-1,2: 

intermediário 

>1,2: alto  

Hasford (0,6666x idade[0 se idade <50 anos;1 ≥ 50anos])+ 

(0,042x tamanho do baço[cm])+(0,0584xblastos[%]) 

+(0,0413xeosinófilos[%])+ 

(0,2039xbasófilos[0 se basófilos<3%; 1 se 

≥3%])=(1,0956x plaquetas[0 se plaquetas <1500x109/L ou 

1 se ≥1.500x109/L])x1.000 

≤780: baixo 

781-1.480: 

intermediário 

>1.480: alto 

EUTOS (7xbasófilos[%]+(4xbaço[cm]) <87:baixo 

≥87: alto 

ELTS 0,0025x(idade/10)3+0,0615xbaço[cm]+0,1052xblastos[%]+ 

(plaquetas[109/L]/1.000)-0.5 

1,5680: baixo 

1,5680-2,2185: 

intermediário 

>2,2185: alto 

Fonte: adaptado de Sokal et al., 1984 (19); Hasford et al, 1998 (20); Hasford et al., 2011 (20); Pfirrmann et 

al., 2020 (22). 

 

 

Até a introdução dos ITQs, o transplante alogênico de células-tronco 

hematopoéticas foi o tratamento de escolha para todos os portadores de LMC que 

tivessem doador disponível e condições clínicas para o procedimento (23, 24). 
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Hidroxiureia e agentes alquilantes, como bussulfano, foram utilizados até a década 

de 80 para controle hematológico, porém estas drogas não alteravam a história 

natural da doença (24).  

Somente com o uso de interferon (IFN) recombinante, alguns pacientes 

conseguiram alcançar resposta citogenética e molecular com aumento da sobrevida 

(25–27). Nas décadas de 80 e 90, vários grupos começaram a estudar compostos 

capazes de inibir proteínas da classe tirosina quinases (TQ). Estudos pré-clínicos, 

demonstraram que o composto STI571 era capaz de inibir algumas TQs, dentre as 

quais a proteína BCR-ABL em modelos experimentais (2).  

Posteriormente, este composto foi denominado imatinibe, com nome 

comercial de Glivec. O estudo de fase um, em pacientes com LMC, iniciou-se em 

1998. A resposta hematológica completa foi alcançada por 98% e 55% dos pacientes 

em fase crônica e crise blástica, respectivamente (28). Com bom perfil de tolerância, o 

imatinibe foi aprovado para uso comercial após o estudo de fase dois (29). 

O primeiro estudo randomizado multicêntrico com imatinibe foi o 

International Randomized Study of Interferon and STI57I (IRIS), que recrutou 1.106 

pacientes com LMC fase crônica ao diagnóstico (30). Em um braço, os pacientes 

receberam imatinibe 400 mg por dia e, no outro, IFN com citarabina, que, até então, 

era o tratamento de primeira linha.  

Com dezoito meses de seguimento, a taxa de RCC, ausência de cromossomo 

Ph em amostra de medula óssea, foi de 76% (IC95% 72,5-80%) no grupo do 

imatinibe e 14,5% (IC95% 10,5-18,5%) no grupo controle. O estudo permitia troca 

de tratamento e 65% dos pacientes tratados com IFN e citarabina receberam 

posteriormente imatinibe.  
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Após dez anos de seguimento, este estudo mostrou sobrevida global (SG) de 

83% (IC95% 80-87%) para pacientes tratados em primeira linha com imatinibe. 

Neste grupo, a taxa de progressão para fases avançadas foi de 7% e 51 pacientes 

(9%) descontinuaram o imatinibe por um evento adverso sério. Aproximadamente 

15% dos pacientes tratados com imatinibe foram descontinuados por resposta 

insatisfatória. 

Tão importante quanto o desenvolvimento dos ITQs, a padronização dos 

testes de monitoramento e as definições de respostas ao tratamento também foram 

significativas para o sucesso da terapia dos pacientes com LMC (31, 32). A resposta 

hematológica completa é definida como ausência de esplenomegalia ao exame físico, 

níveis de leucócitos inferiores a 10 x109/L sem elementos imaturos, basófilos 

inferiores a 5% e plaquetas inferiores a 450 x109/L. A resposta citogenética é 

avaliada pela percentagem de células com cromossomo Ph em medula óssea, com 

avaliação de pelo menos 20 núcleos celulares. A resposta molecular é avaliada pela 

reação da cadeia polimerase em tempo real (qRT-PCR), que permite quantificação 

dos níveis de transcritos BCR-ABL1 em sangue periférico (33).  

Inicialmente, o grau de resposta molecular baseava-se na queda de transcritos 

comparados com amostras de pacientes ao diagnóstico e utilizava-se uma escala 

logarítmica (34). Com o objetivo de estabelecer comparabilidade de resultados de 

quantificação do BCR-ABL1 pela técnica de qRT-PCR entre laboratórios, foi criada 

uma escala internacional (IS) para padronização do resultado (35–38). Um fator de 

correção, após validação por um centro de referência, é atribuído para cada 

laboratório, com a finalidade de uniformizar a relação de transcritos BCR-ABL1 e 

transcritos do gene controle (Quadro 3).  
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Quadro 3 -  Resposta molecular por qRT-PCR em escala logarítmica e pela escala 

internacional 

Escala logarítmica Escala internacional Definição 

3log (RM3) BCR-ABL1IS <0,1% Resposta molecular maior (RMM) 

4log (RM4) BCR-ABL1IS <0,01% Resposta molecular profunda (RMP) 

4.5log (RM4,5) BCR-ABL1IS <0,0032% 

5log (RM5) BCR-ABL1IS <0,001% 

Fonte: adaptado de Hochhaus et al., 2020.
(31

) 

 

 

Os pacientes com LMC que iniciam tratamento com ITQ são avaliados a cada 

três meses. O European Leukemia Net (ELN) faz recomendações sobre como 

classificar a resposta e divide em três categorias: ótima, alerta e falha (31). As 

definições de resposta são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 -  Definições de resposta ao tratamento com qualquer ITQ em primeira 

linha pelo ELN, atualizado em 2020 

 

Tempo de 

tratamento 
Ótima Alerta Falha 

Basal  - ACA alto risco 

ELTS alto risco 

- 

3 meses BCR-ABL1IS ≤10%      BCR-ABL1IS >10% BCR-ABL1IS >10% 

confirmada em 1-3 meses 

6 meses BCR-ABL1IS ≤1% BCR-ABL1IS 1-10% BCR-ABL1IS >10% 

12 meses BCR-ABL1IS ≤0,1% 

(RMM) 

BCR-ABL1IS 0,1-1% BCR-ABL1IS >1% 

Após 12 meses BCR-ABL1IS ≤0,1%  BCR-ABL1IS 0,1-1% 

Perda RMM 

BCR-ABL1IS >1% 

Mutações ABL 

ACA alto risco 

Abreviaturas: ACA, alteração citogenética adicional; ELTS, EUTOS long-term survival; RMM, 

resposta molecular maior. 

Fonte: adaptado de Hochhaus et al., 2020.
(31)
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Para tratamento de pacientes intolerantes ou refratários ao imatinibe, estão 

aprovados no Brasil outros ITQs: nilotinibe, dasatinibe e ponatinibe. Em estudos pré-

clínicos, o nilotinibe mostrou um potencial 10-30 vezes maior de ligação no domínio 

ABL comparado com o imatinibe (39). Já o dasatinibe tem potencial 100 vezes maior 

e é capaz de inibir a maior parte das mutações do ABL resistentes ao imatinibe (40). A 

mutação do ABL T315I só apresenta sensibilidade ao ponatinibe, sendo esta a 

principal indicação deste ITQ (41). 

Como as células tronco leucêmicas apresentam baixa sensibilidade aos ITQs 

e não são erradicadas, pacientes com LMC são tratados por toda a vida (42–44). Isto 

implica um custo significativo para o sistema de saúde (45) e preocupação com os 

eventos adversos do tratamento de longo prazo, principalmente eventos 

cardiovasculares associados ao uso de ITQ de segunda e terceira gerações (46–48). 

Portanto, vários grupos têm estudado a população de pacientes com respostas 

moleculares mais profundas (BCR-ABL1IS ≤0,01% ou ≤RM4) e descontinuado o 

tratamento destes pacientes.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objetivos 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivos Principais 

 

a) Avaliação da sobrevida livre de terapia após 24 meses de descontinuação 

de imatinibe.  

b) Avaliação da recuperação da resposta molecular com a reintrodução de 

imatinibe, após recaída molecular. 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

c) Caracterizar fatores clínicos e laboratoriais associados à recaída 

molecular. 

d) Comparar o método de PCR digital para quantificação de transcritos 

BCR-ABL1 em amostra indetectáveis pelo qRT-PCR. 

e) Avaliar a expressão dos receptores inibitórios PD-1 e TIM-3 em linfócitos 

T CD4 e CD8 de pacientes que alcançaram a remissão livre de terapia. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Os primeiros estudos observacionais de descontinuação de tratamento em 

LMC avaliaram pacientes em uso de IFN com RCC sustentada (49, 50). Nestes estudos, 

mais de 50% dos pacientes não perderam a RCC após a descontinuação, sendo o 

menor tempo de RCC a variável que mais se correlacionou com a recaída 

citogenética. Também foi observado que alguns pacientes com transcritos BCR-

ABL1 detectáveis pelo qRT-PCR não apresentavam recaída, sugerindo que, mesmo 

com a persistência de células Ph-positivas, os pacientes não apresentavam recaída 

hematológica (51). 

O primeiro estudo de descontinuação com imatinibe foi publicado em 2007 e 

incluiu doze pacientes com LMC em tratamento de primeira linha (52). O critério de 

inclusão era resposta molecular completa (RMC), isto é, qRT-PCR indetectável por 

pelo menos dois anos confirmados por dois laboratórios distintos sem padronização 

pela escala internacional. Com 18 meses de seguimento, 50% dos pacientes (IC95% 

21-79%) não apresentaram perda de resposta molecular, sendo que os seis casos de 

recaída ocorreram nos primeiros seis meses. Dez pacientes deste grupo haviam 

recebido tratamento prévio com IFN. 

Em 2010, foi publicada a primeira análise interina do estudo STIM1 (Stop 

Imatinib), estudo multicêntrico que incluiu 100 pacientes com RMC por pelo menos 

24 meses (52). Neste estudo, RMC foi definida como uma queda maior de 5 log dos 

níveis de transcritos. O tempo de tratamento com imatinibe para inclusão foi igual ou 

superior a 36 meses. O monitoramento molecular foi realizado por um laboratório 
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central que seguia as recomendações do ELN, ainda sem a padronização pela escala 

internacional. 

No primeiro ano de descontinuação, a avaliação molecular foi mensal e 

bimestral a partir do segundo ano. Todos os casos de recaída molecular, definidos 

como perda da RMC, foram confirmados por uma segunda amostra. Na primeira 

análise, com mediana de seguimento de 14 meses, 46 dos pacientes (IC95% 33-53%) 

sustentaram a RMC. A probabilidade de manutenção de RMC aos 12 meses foi de 

43% (IC95% 33-53%).  

Em uma atualização publicada em 2017 (53), a sobrevida livre de recaída 

molecular aos 60 meses foi de 38% (IC95% 29-47%). As recaídas moleculares foram 

precoces, sendo 80% em até três meses, 15% de três a doze meses e 5% no segundo 

ano. Cinquenta e sete pacientes reiniciaram o tratamento e apenas dois não 

recuperaram a RMC. Não houve casos de progressão de doença e ocorreram quatro 

óbitos de causas não relacionadas à LMC.  

Como potenciais fatores preditivos de recaída foram avaliadas as seguintes 

variáveis: idade, sexo, escores de Sokal e EUTOS, uso prévio de IFN, tempo de 

tratamento com imatinibe, tempo até a RMC e tempo de RMC. Na análise 

multivariada, somente Sokal de alto risco e tempo de tratamento com imatinibe (<54 

meses) demonstraram serem fatores prognósticos independentes para recaída. 

O estudo TWISTER adotou os mesmos critérios de inclusão do STIM1, 

porém a recaída molecular foi definida como perda da RMM em uma amostra ou 

duas amostras consecutivas com aumento de transcritos BCR-ABL1 (54). Neste estudo, 

a avaliação molecular seguiu a padronização pela escala internacional e como 
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inclusão o paciente deveria apresentar resposta molecular indetectável com 

sensibilidade de 4,5log ou BCR-ABL1IS <0,0032%.  

Quarenta pacientes foram incluídos no total com uma taxa estimada de 

remissão livre de terapia (RLT) aos 24 meses de 47% (IC95% 31-62%). Não houve 

óbitos, progressão de doença ou aparecimento de mutação do ABL no grupo de 

pacientes recaídos. Novamente, a maior parte dos pacientes (68%) apresentou perda 

de resposta nos primeiros seis meses e com recuperação após a reintrodução do 

imatinibe, sugerindo que seria viável aguardar a perda da RMM como critério para 

retratamento.  

O estudo A-STIM (According to Stop Imatinib), que adotou os mesmos 

critérios de inclusão do STIM1, definiu como recaída molecular a perda da RMM em 

uma amostra (55). Com 80 pacientes incluídos no total, a taxa de RLT aos 24 meses 

foi de 64% (IC95% 54-75%), comparável aos estudos anteriores que consideravam 

recaída somente a positivação do qRT-PCR. 

O EURO-SKI (European Stop Kinase Inhibitor) é o maior estudo em 

andamento de descontinuação de ITQ em pacientes com LMC (56). Trata-se de um 

estudo multicêntrico, não randomizado que incluiu 758 pacientes. Dentre os critérios 

de inclusão, exigia-se tratamento com ITQ por tempo mínimo de três anos e RM 

(BCR-ABL1IS <0,01%) por no mínimo 12 meses, confirmado por três amostras. Foi 

permitido uso de ITQ em segunda linha, desde que toxicidade e não resistência à 

primeira linha fosse o motivo da troca. O desfecho primário do estudo é sobrevida 

livre de recaída aos 36 meses.  

Em análise interina publicada em 2018, com uma mediana de seguimento de 

37 meses, 49% dos pacientes perderam a RMM, com uma incidência cumulativa de 
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recaída molecular de 39% (IC95% 35-42%) aos seis meses e 49% (IC95% 45-52%) 

aos 24 meses. Em concordância com os estudos anteriores, 80% das recaídas 

ocorreram nos primeiros seis meses. Foram reportados dez óbitos durante o estudo, 

sendo quatro em pacientes em RMM e nenhum relacionado à LMC.  

Pelos resultados desta análise interina, mesmo adotando um critério menos 

rigoroso de RMP, não houve aumento de recaída molecular durante a 

descontinuação. Nesta análise publicada, não foi avaliado o nível de resposta 

molecular prévio antes da inclusão como fator de recaída. O tempo de resposta 

molecular profunda correlacionou-se com o sucesso da descontinuação, porém os 

escores de risco Sokal e EUTOS não se mostraram preditores de recaída molecular. 

Em uma subanálise deste estudo, demonstrou-se que o aumento da população de 

células natural killer (NK) maduras correlacionou-se com menores taxas de recaída 

molecular, indicando que fatores imunológicos inatos podem se associar ao sucesso 

da descontinuação (57).  

Na Tabela 2, são apresentados os estudos que adotaram a perda da RMM 

como critério de falha após a descontinuação. 
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Tabela 2 – Taxa de perda de RMM em estudos de descontinuação 

Referência N 
Idade 

(anos) 
ITQ 

Uso de ITQ 

(meses) 
RMP 

Tempo RMP 

(meses) 

Perda RMM aos 

 6 meses (%) 

Perda RMM  

24 meses (%) 

Fujisawa et al. (58) 80 57 IM 45 RMC 27 25 39 

Rousselot et al. (55) 80 55 IM 79 RM5 41 31 36 

Mori et al. (59) 108 49 IM 103 RMC 26 27 48 

Lee et al. (60) 90 56 IM 81 RM5 39 32 41 

Takahashi et al. (61) 68 55 IM 97 RM4.5 66 27 35 

Saussele et al. (56) 758 60 IM/ NIL/ DAS 90 RM4 - 42 50 

Abreviaturas: RMM resposta molecular maior, N número de pacientes, ITQ inibidor de tirosinaquinase, RM resposta molecular, RMP resposta molecular profunda, 

IM imatinibe, RMC resposta molecular completa, NIL nilotinibe, DAS dasatinibe 
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3.1 Objetivos do tratamento da LMC 

 

A SG dos pacientes com LMC atualmente é estimada em 83-94% em cinco 

anos (30, 62). Estudos com ITQ de segunda geração, como nilotinibe e dasatinibe, 

demonstraram que estes medicamentos são capazes de induzir respostas moleculares 

mais profundas e mais rápidas quando comparados ao imatinibe em primeira linha, 

mas sem superioridade na SG (63, 64).  

Embora SG e sobrevida livre de progressão (SLP) sejam objetivos principais 

no tratamento da LMC, a qualidade de vida, eventos adversos potencialmente sérios 

e elevado custo dos medicamentos são fatores que influenciam decisões de 

tratamento (45, 65, 66).  

A maior parte dos pacientes (45-95%) apresenta algum evento adverso (EA) e 

os ITQ de segunda e terceira gerações podem causar EAs sérios a longo prazo como 

eventos cardiovasculares, oclusão arterial aguda e hipertensão pulmonar (30, 63, 64, 67).  

Desde a publicação do estudo STIM1 em 2010, a descontinuação do 

tratamento tem sido avaliada com factível e segura para pacientes com bom controle 

de doença com ITQ. Portanto, a RLT tornou-se objetivo a ser alcançado no 

tratamento dos pacientes com LMC. 

 

3.2 Recaída molecular após descontinuação de ITQ 

 

Por ter sido o primeiro ITQ disponibilizado, os dados de descontinuação com 

imatinibe são mais robustos e com mais tempo de seguimento. Em uma primeira 

revisão sistemática de descontinuação (68), com 509 pacientes tratados somente com 
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imatinibe, a taxa de recaída molecular foi de 51% (IC95% 44-58%; I2 = 55), com 

80% das recaídas nos primeiros seis meses de descontinuação. Foram incluídos nesta 

revisão somente estudos com critério de inclusão níveis de transcritos BCR-ABL1 

indetectáveis por qRT-PCR. Todos os pacientes desta publicação estavam vivos após 

dois anos de seguimento com um caso de progressão para crise blástica.  

Em meta-análise publicada em 2020 (69), foram avaliados mais de 3.000 

pacientes que descontinuaram tratamento com ITQ em primeira ou segunda tentativa. 

Nesta publicação, demonstrou-se que a taxa média de recaída molecular decai ao 

longo do tempo: 35% nos primeiros seis meses, 8% de 6 a 12 meses, 3% no segundo 

ano e 3% após 24 meses.  

 

3.3 Segurança e recuperação de resposta após recaída molecular 

 

Nos estudos publicados, o ITQ foi reintroduzido para todos os pacientes que 

perderam RMM. Porém, em muitos casos, os pacientes reiniciaram tratamento com 

perda de RMP ou mesmo sem perda de resposta. Em meta-análise que avaliou 

apenas estudos que consideraram a perda de RMM (70), 98% dos pacientes (IC95% 

96-100%; I2 = 0) recuperaram a RMM ao fim do período de seguimento. A 

recuperação da RMP ocorreu em 90% dos casos de recaída (IC95% 86-93%; I2 = 

75%) (69). Não há relato de pacientes que foram a óbito decorrente de LMC por 

descontinuação. Foram reportados dois casos de evolução para crise blástica já após 

a reintrodução de imatinibe (55, 71).  

A descontinuação de ITQ pode levar a um quadro clínico denominado 

síndrome da retirada, caracterizado por dor muscular, fadiga e prurido (70, 72). Estes 
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sintomas ocorrem em 19-35% dos pacientes e regridem espontaneamente. Acredita-

se que estes sintomas sejam decorrentes da inibição de outras proteínas, como 

PDGFR-alfa. 

 

3.4 Recomendações de descontinuação de ITQ 

 

A heterogeneidade entre estudos de descontinuação não permite validar 

fatores relacionados à recaída molecular. O tempo de RMP foi o único fator 

associado ao sucesso de descontinuação validado por diferentes estudos. Outras 

variáveis como escores de risco, tipo de transcrito BCR-ABL1, idade, sexo, uso de 

IFN e uso de ITQ de segunda geração não apresentaram significância em todas as 

publicações. 

Já existem recomendações para a descontinuação de ITQ, porém não há um 

consenso sobre o tempo de uso prévio de ITQ, tempo de resposta molecular profunda 

e grau de resposta molecular profunda (Quadro 4).  
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Quadro 4 -  Recomendações de descontinuação de ITQ pelo NCCN, ESMO e 

ELN 

 

Abreviaturas: ITQ, inibidor de tirosina quinase; ELN, European LeukemiaNet; RM, resposta 

molecular; RMP, resposta molecular profunda (≤RM4 ou ≤0,01% IS); RMM, resposta molecular 

maior (RM3 ou 0,1% IS); RT-PCR, reação de amplificação em tempo real. 

 

 

A maior parte dos estudos publicados até o momento incluiu somente 

pacientes com RM4,5 (BCR-ABL1IS ≤0,0032%) ou RM5 (BCR-ABL1IS ≤0,0001%). 

Embora o EURO-SKI tenha adotado RM4 como critério de inclusão e as taxas de 

recaída molecular tenham sido semelhantes aos estudos publicados com RM4,5, a 

profundidade da resposta molecular não foi avaliada como um fator prognóstico.  

Critério NCCN ESMO ELN 

Fase Crônica Crônica Crônica 

Escore de Sokal - Baixo ou intermediário - 

Resposta prévia a ITQ Sem resistência Ótima pelo ELN Sem resistência 

Transcrito BCR-ABL1 Quantificável Quantificável b2a2 (e13a2) ou 

b3a2 (e14a2) 

Duração de tratamento 

com ITQ 

≥ 3 anos ≥ 5 anos ≥ 5 anos  

(≥ 4 anos se 

ITQ 2ª. 

Geração) 

Resposta molecular 

profunda 

≤RM 4 log ≤RM 4 log ≤RM 4 log 

Duração RMP ≥ 2 anos ≥ 2 anos ≥ 2 anos 

Definição de recaída Perda RMM -  

Sensibilidade RT-PCR ≤4,5 log (≤0,0032% IS) ≤4,5 log (≤0,0032% IS)  

Frequência de 

monitoramento 

Primeiro ano: mensal 

12-24 meses: a cada 2 

meses 

Após 24 meses: a cada 

3 meses 

Primeiros 6 meses: 

mensal 

6-12 meses: a cada 6 

semanas 

Após 12 meses: a cada 

3 meses 

 

Tempo para liberação 

de resultado 

≤ 2 semanas ≤ 4 semanas  
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3.5 Monitoramento da resposta molecular profunda 

 

Um dos principais desafios para a incorporação de protocolos de 

descontinuação é a capacidade de laboratórios locais de monitorar a RMP. A 

padronização do método de qRT-PCR passa por várias etapas, como instrumentação 

e reagentes adequados, quantificação de ciclos e curvas de calibração com 

plasmídeos (73, 74). Portanto, a reprodutibilidade do método pode ser desafiadora.  

Para quantificação de transcritos BCR-ABL1 foi estabelecida uma escala 

internacional com o objetivo de padronizar o resultado entre diferentes laboratórios 

(33, 75, 76). Também foram publicadas recomendações internacionais para a 

quantificação de mRNA BCR-ABL1 pela OMS (77). O nível de resposta molecular é 

definido pela razão BCR-ABL1/controle interno, sendo os genes BCR, ABL1 e GUSB 

recomendados para avaliação de resposta ao tratamento com ITQ (33, 75, 78). 

No entanto, os estudos de descontinuação publicados foram realizados em 

centros que utilizaram majoritariamente o gene ABL1 como controle e não há estudos 

que avaliem RMP e descontinuação com o BCR como controle interno. O racional 

para utilizar o BCR como controle interno é o fato de tanto BCR quanto BCR-ABL1 

apresentarem a mesma sequência promotora e serem transcritos em taxas 

semelhantes por diferentes células (79).  

Porém, em situação de alta carga tumoral, a expressão do BCR pode estar 

superestimada. Com a utilização da escala internacional, laboratórios que adotam 

diferentes controles internos podem ter o resultado comparáveis entre si ao aplicarem 

o fator de correção específico para cada centro. Porém, quanto menores os níveis de 

transcritos, as variações entre replicatas pode ser mais frequente (35). Portanto, torna-
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se importante avaliar se outros controles internos como BCR ou GUSB são viáveis 

para avaliação de RMP e protocolos de descontinuação de ITQ. 

O método de PCR digital (dPCR) também pode ser utilizado para detecção e 

quantificação dos transcritos BCR-ABL1 (80–82). A vantagem desta metodologia em 

relação ao método de qRT-PCR é permitir uma quantificação absoluta, com maior 

sensibilidade, sem a necessidade de padronização de curvas e consequentemente, de 

maior reprodutibilidade (83). Esta técnica baseia-se na diluição da amostra e 

distribuição em milhares de compartimentos, de tal maneira, que o número de cópias 

da molécula alvo varie de um a zero por compartimento e em cada um deles ocorra 

uma reação de PCR individual.  

Assim como no qRT-PCR, com a utilização de sondas fluorescentes, será 

atribuído um resultado positivo ou negativo para cada compartimento, pela emissão 

do sinal. A quantificação não depende do número de ciclos e é feita somente ao final 

da reação de maneira direta. A determinação do número de cópias é estimada pela 

distribuição de Poisson. 

 

3.6 Exaustão linfocitária  

 

Um dos elementos principais do sistema imune adaptativo é a distinção entre 

o próprio e não próprio. O início deste processo se dá pelo reconhecimento e ligação 

do receptor do linfócito T (TCR) a um antígeno apresentado pelo complexo maior de 

histocompatibilidade (MHC) presente na superfície de células apresentadoras de 

antígenos (APC) (84–86).  
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O desenvolvimento do linfócito T inicia-se no timo onde é gerado um variado 

repertório de células com diferentes TCRs. O primeiro processo de seleção ocorre 

ainda no timo onde as células com alta ligação aos antígenos próprios sofrem 

apoptose, com o objetivo de diminuir a população de linfócitos T autorreativos.  

Após esta fase, as células imaturas passam a circular pelos diferentes tecidos 

onde serão expostas a antígenos não próprios ou, no caso de tumores, proteínas 

próprias mutadas. Mesmo após a seleção positiva e negativa, alguns TCRs podem ter 

reatividade cruzada com antígenos próprios levando a fenômenos autoimunes (87, 88).  

As proteínas de checkpoint ou proteínas inibitórias participam de vias de 

regulação da resposta imunológica para prevenção da autoimunidade, sendo a 

primeira via descrita a da proteína T-linfócito-associada citotóxica 4 (CTLA-4) (89, 

90). Para a ativação do linfócito T, além da ligação entre TCR e MHC são necessários 

sinais co-estimuladores. Por exemplo, na APC, o receptor B7.1(CD80) ou B7.2 

(CD86) se ligam a molécula CD28 presente na superfície do linfócito T. A ligação de 

complexos B7-CD28 em níveis suficientes leva a proliferação do linfócito T, 

sobrevivência e produção de citocinas como IFN alfa (IFN), fator de necrose tumoral 

(TNF) e interleucina-2 (IL-2).  

O CTLA-4 é um homólogo do CD28, porém a sua ligação com B7 forma um 

complexo que inibe a ativação do linfócito T. O balanço entre complexos B7-CD28 e 

B7-CTLA-4 pode levar a ativação ou anergia do linfócito. A proteína de morte 

celular 1 (PD-1) faz parte da família do complexo B7-CD28, mas ao contrário do 

CTLA-4 que atua apenas na ligação entre APC e linfócito T, o PD-1 é expresso por 

linfócitos T, B e células da linhagem mielóide (91, 92). O PD-1 é capaz de regular 

células em estágios mais avançados da resposta imune. As células tumorais podem 
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aumentar a expressão de proteínas de checkpoint para escapar do sistema 

imunológico (91, 93).  

Além do PD-1 e do CTLA-4, outras vias já foram descritas como gene 3 

ativador de linfócito (LAG-3), molécula 3 com domínios de mucina e 

imunoglobulina de linfócitos T (TIM-3), atenuador de linfócito T (BTLA), 2B4, 

entre outras. TIM-3 é uma proteína transmembrana que pertence à superfamília das 

imunoglobulinas (94, 95). Sua estrutura é constituída por um domínio terminal da 

cadeia pesada da imunoglobulina, seguida por um domínio mucina, uma porção 

transmembrânica e uma cauda citoplasmática. Células de linhagem mieloide, células 

dendríticas, mastócitos e linfócitos podem expressar TIM-3. Já foi descrita sua 

expressão em células precursoras leucêmicas, porém não é expresso por células 

precursoras normais (96).  

No microambiente tumoral, pode ocorrer uma disfunção imunológica, sendo 

o linfócito T CD8+ a principal célula do sistema imune presente. A exposição 

antigênica contínua pode levar o linfócito T CD8+ a um estado de exaustão. Nesta 

condição, a célula tem uma perda hierárquica na expressão das citocinas efetoras IL-

2, TNF e IFN (Figura 2). 

A persistência deste fenômeno provoca a perda da atividade citolítica da 

célula e prejudica sua viabilidade e proliferação. A exaustão linfocitária foi 

demonstrada inicialmente em quadros de infecção crônicas virais, como hepatite C, e 

mais recentemente em tumores, quando há uma exposição persistente ao antígeno.  
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Fonte: adaptado de Wherry EJ. T cell exhaustion. Nature Immunol. 2011;12:493-9.
(97)

 

 

Figura 2 -  Esquema hierárquico de exaustão de linfócitos T CD8+  

 

 

3.6.1 Fatores imunológicos em LMC 

Em pacientes com LMC ao diagnóstico, observa-se uma supressão do sistema 

imune inato e adaptativo (98). As células mieloides imaturas promovem o 

recrutamento de células supressoras da resposta imune como linfócitos T 

reguladores, levando a disfunção de células NK e inibição da proliferação e ativação 

de linfócitos T (99).  

Esta desregulação de mecanismos de vigilância imunológica pode contribuir 

para progressão da doença (100). Os ITQ, além de inativarem a proteína BCR-ABL1, 

exercem efeitos imunomodulatórios capazes de restaurar o sistema imune (101). Já foi 

demonstrado que, em pacientes ao diagnóstico, há aumento da expressão de PD-1 em 

linfócitos T CD4+ e CD8+ (102, 103).  
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Em estudo que avaliou perfil imunológico em medula óssea de pacientes com 

LMC ao diagnóstico, foi demonstrado que diminuição de linfócitos T CD4+, 

aumento de neutrófilos e aumento da população de linfócitos T CD8+ PD-1+ TIM-3- 

estavam relacionados com menor chance de alcançar RMP. Já foi demonstrado que 

pacientes que respondem a terapia com ITQ apresentam redução da população de 

linfócitos T CD8+ PD-1+ e que esta resposta é mais proeminente nos pacientes que 

atingem RM4 (102, 104). No entanto, não é conhecido o efeito da descontinuação na 

resposta imunológica dos pacientes que estão em RLT. 
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4 RACIONAL DO ESTUDO 

 

 

A maior parte dos estudos de descontinuação publicados até o momento 

incluiu somente pacientes com RM4,5 (BCR-ABL1IS ≤0,0032%) ou RM indetectável. 

O estudo EURO-SKI adotou RM4 como critério de inclusão com taxas de recaída 

molecular aos seis meses semelhantes aos estudos publicados com respostas mais 

profundas. No entanto, não foi descrito se os pacientes apresentavam RM4, RM4.5 

ou RM5 previamente.  

O estudo proposto tem como objetivo primário avaliar a sobrevida livre de 

terapia em pacientes com LMC acompanhados no Complexo Hospitalar do HC-

FMUSP e com monitoramento molecular realizado pelo Laboratório de Biologia 

Tumoral da mesma instituição desde o diagnóstico. 

Portanto, trata-se de um grupo de paciente cujo status da resposta molecular 

prévia é conhecido e pode ser avaliado como uma variável para recaída molecular. 

Além disso, objetivou-se avaliar a segurança de um protocolo de descontinuação em 

que a perda de resposta era confirmada antes de se reiniciar tratamento. Não há 

estudos publicados que avaliem a descontinuação em pacientes com resposta 

molecular profunda, que utilizam o gene BCR como controle. 

Ademais, há poucos estudos publicados em descontinuação executados no 

Brasil. Foram incluídos dois objetivos exploratórios: avaliação da técnica de PCR 

digital para avaliação de resposta molecular indetectável por qRT-PCR e avaliação 

de marcadores de exaustão linfocitária em pacientes que sustentam resposta 

molecular sem ITQ. 
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5 MÉTODOS 

 

 

5.1 Desenho do estudo 

 

Estudo de coorte prospectiva, braço único realizado no Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). 

 

5.2 Aspectos Éticos 

 

Este estudo foi submetido à Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) e aprovado na Plataforma Brasil. CAAE 

58781716.8.1001.0068. Também foi registrado no ClinicalTrials.gov: 

NCT03239886.  

Todos os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

aprovado pelo comitê de ética (Anexo 1). 

 

5.3 Financiamento 

 

Este estudo foi financiado por recursos da Disciplina de Hematologia do HC-

FMUSP. 
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5.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

5.4.1 Critérios de inclusão 

● Idade igual ou superior a 18 anos. 

● Diagnóstico de leucemia mieloide crônica confirmado por citogenética 

e/ou PCR qualitativo para detecção do transcrito BCR-ABL1. 

● Fase crônica definida pelos critérios do ELN 2013 e da OMS. 

● RM4 sustentada por pelo menos 12 meses, em uso de imatinibe por pelo 

menos 3 anos. 

 

5.4.2. Critérios de exclusão 

● Pacientes submetidos à transplante alogênico de células-tronco 

hematopoiéticas. 

● Uso prévio de outros ITQ, incluindo dasatinibe, nilotinibe, ponatinibe e 

bosutinibe. 

● Escalonamento de dose de imatinibe durante o tratamento. 

● Transcritos BCR-ABL1 com quebras atípicas (b2a3 ou b3a3) não 

avaliáveis pela técnica de qRT-PCR. 

● Presença de mutação no gene ABL. 

● Fase acelerada ou crise blástica pelos critérios do ELN 2013 e da OMS. 
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5.5 Definição dos objetivos 

 

Para avaliação dos objetivos principais, a sobrevida livre de terapia (SLT) foi 

mensurada a partir da data da descontinuação do imatinibe até a data da perda da 

RMM ou óbito ou censura (data do último exame de qRT-PCR). A taxa de 

recuperação da RMM, após a reintrodução do imatinibe, foi mensurada a partir da 

data da reintrodução do ITQ até data do primeiro exame com RMM ou RM4. 

Progressão para fase acelerada ou crise blástica ou necessidade de troca de ITQ 

também foram parâmetros utilizados para avaliar a segurança do protocolo. 

Para comparação entre os grupos de pacientes (recaídos X não recaídos), 

foram avaliadas as seguintes variáveis: idade atual, sexo, escores prognósticos de 

Sokal e EUTOS, tipo de quebra do transcrito BCR-ABL1, uso prévio de IFN, tempo 

de diagnóstico, tempo de tratamento com imatinibe, tempo de RMM, tempo de RM4 

e presença de RM4,5. 

 

5.6 Procedimentos do Estudo 

 

5.6.1 Eventos Adversos e exames laboratoriais 

Exames laboratoriais de rotina como hemograma, bioquímica, perfil lipídico 

e glicemia foram coletados dos prontuários dos pacientes. Além disso, foi solicitado 

pela rotina um painel linfocitário T e NK por citometria de fluxo, antes de iniciar a 

descontinuação. Foram definidos e graduados de acordo com o Critérios de 

Terminologia Comuns do Instituto Nacional do Câncer Americano para Eventos 
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Adversos (NCI CTCAE v5.0) e foi estabelecida causalidade com a intervenção do 

estudo. 

 

5.6.2 Testes moleculares 

O monitoramento da resposta molecular do estudo foi feito no Laboratório de 

Biologia Tumoral do HC-FMUSP em amostras de sangue periférico, que utiliza o 

gene BCR como controle e segue as recomendações do ELN. A sensibilidade de 

detecção de transcritos BCR-ABL1 foi de pelo menos 5log.  

Para inclusão no estudo, foram necessários três exames confirmando a RM4 

nos últimos 12 meses. No primeiro ano de seguimento, o qRT-PCR foi coletado 

mensalmente e a cada 2 meses no segundo ano. Se, em uma amostra o resultado 

BCR-ABL1IS, fosse igual ou superior a 0,1%, o exame era repetido para confirmação 

de recaída. Em caso de confirmação de perda da RMM, o imatinibe foi reiniciado e a 

monitorização foi feita mensalmente até confirmação da recuperação da RMM 

(Figura 3). 
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Figura 3 -  Fluxograma de avaliações dos pacientes no protocolo 

 

 

5.6.2.1 Extração de RNA 

Para a obtenção do botão de leucócitos, foram utilizados 20 mL de sangue 

periférico, colhidos em tubo contendo EDTA, e o mesmo volume de tampão de lise 

(1 mM NH4HCO3; 14 mM NH4Cl). A solução foi então acondicionada em gelo e 

mantida em agitação por 30 minutos. Transcorrido esse tempo, a solução foi 

submetida à centrifugação a 4oC, 1.077 g por 15 minutos. Ao término da 

centrifugação, o sobrenadante foi desprezado e uma segunda lavagem foi realizada.  

O sobrenadante foi novamente desprezado e o botão de leucócitos foi 

ressuspendido em 1 mL de TrizolTM Reagent (Invitrogen, USA). Então, foram 



Métodos 37 

  

 

adicionados 200 μL de clorofórmio e as amostras foram agitadas em vórtex e 

centrifugadas a 4oC, 13.200 g por 15 minutos. A fase aquosa foi separada em um 

novo tubo e precipitada com isopropanol P.A. Após descanso de 10 minutos em 

temperatura ambiente, as amostras foram centrifugadas a 4oC, 13.200 g por 10 

minutos. O sobrenadante foi descartado e o botão de RNA foi lavado com 1 mL de 

etanol 70%, centrifugando-se as amostras a 4oC, 10.000 g por 5 minutos. O etanol foi 

descartado e a lavagem repetida. Após o descarte do etanol, o botão de RNA foi 

brevemente seco e ressuspendido em água MiliQ estéril com dietil pirocarbonato em 

volume proporcional ao tamanho e estocado em freezer -80oC.  

A integridade do RNA obtido foi avaliada através da eletroforese em gel de 

agarose 0,8% para a visualização das bandas 18S e 28S referentes ao RNA 

ribossomal. Além disso, a concentração e a pureza foram avaliadas em 

espectrofotômetro Nanodrop (Nanodrop Technologies, USA). Só foram utilizadas as 

amostras de RNA que apresentaram as bandas 18S e 28S íntegras. 

 

5.6.2.2 Síntese do DNA complementar (cDNA) 

Após a extração de RNA, o cDNA foi sintetizado para que o qRT-PCR e 

dPCR fossem realizados e, para tanto, utilizamos o kit Super Script™ III Reverse 

Transcriptase (Invitrogen, USA). 

Em um microtubo estéril e livre de nucleases, adicionamos água MiliQ 

autoclavada em volume proporcional ao volume de RNA necessário para que 

obtivéssemos 1 µg de RNA. O volume final entre água e RNA não deve ultrapassar 

10 µL. Então, foram adicionados 2 µL de uma solução 0,3 µg/µL de 
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oligonucleotídeos randômicos (Invitrogen, USA) e 1 µL de uma mistura de dNTPs 

na concentração de 10 mM (10 mM de cada dATP, dCTP, dGTP e dTTP).  

A solução foi incubada a 65°C por 5 minutos e, logo após, colocada no gelo. 

Posteriormente, foram adicionados 5 µL do tampão 5X que acompanha a enzima,  

2 µL de DTT 0,1 M e 1 µL da enzima SuperScript III RT (200 U/µL). Foi realizada 

uma nova incubação a 25°C por 10 minutos, seguida de 42°C por 50 minutos e para 

finalizar, 70°C por 15 minutos. Após a síntese, o cDNA foi armazenado em freezer a 

-20°C. 

 

5.6.2.3  Oligonucleotídeos para quantificação de número de transcritos 

BCR-ABL1 

 As sequências dos oligonucleotídeos iniciadores e sondas utilizadas no qRT-

PCR e dPCR são apresentadas nas Tabelas 3 e 4 (105). 

 

Tabela 3 -  Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados na PCR em 

tempo real e digital para quantificação do número de transcritos BCR-

ABL1 

   

SEQUÊNCIA 

BCR-ABL1 b2a2 senso 

antisenso 

5´ ATC CGT GGA GCT GCA GAT G 3´ 

5´CGC TGA AGG GCT TCT TCC TT 3´ 

BCR-ABL1 b3a2 senso 

antisenso 

5´ GGG CTC TAT GGG TTT CTG AAT G 3´ 

5´ CGC TGA AGG GCT TTT GAA CT 3´ 

BCR senso 

antisenso 

5´ CCT TCG ACG TCA ATA ACA AGG AT 3´ 

5´ CCT GCG ATG GCG TTC AC 3´ 
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Tabela 4 -  Sequência das sondas utilizadas na PCR em tempo real e digital para 

quantificação do número de transcritos BCR-ABL1 

  

SEQUÊNCIA 

BCR-ABL1 b2a2 5´ CCA ACT CGT GTG TGA AAC TCC AGA CTG TCC 3´  

BCR-ABL1 b3a2 5´ CAT CGT CCA CTC AGC CAC TGG ATT TAA GC 3´ 

BCR 5´TCC ATC TCG CTC ATC ATC ACC GAC A 3´ 

   

 

5.6.2.4  PCR em tempo real (qRT-PCR) para quantificação do transcrito 

BCR-ABL1 

A quantificação do número de transcritos BCR-ABL1 foi realizada no 

equipamento Rotor-Gene Q (Qiagen, Alemanha), utilizando o sistema Taqman de 

sondas de hidrólise (Applied Biosystems, USA). 

Para quantificarmos os transcritos BCR-ABL1, foram preparadas duas 

reações, uma para o gene alvo (quebra b3a2 ou b2a2) e outra para o gene de 

referência BCR. As sondas utilizadas foram marcadas com FAM (repórter) em 5´e 

QSY (quencher) em 3´. Cada amostra foi quantificada em duplicata, tanto para o 

gene alvo como para o gene interno, e a curva padrão, o controle negativo, o controle 

positivo e branco foram realizados em simplicatas em todas as corridas.  

Para cada amostra, a reação foi realizada com volume final de 15µL da 

seguinte forma: Taqman Master Mix (Applied Biosystems, USA) sonda a uma 

concentração final de 0,1 µM, primer senso e antisenso a uma concentração final de 

0,2 µM, 1,5 µL de cDNA e água estéril para um volume final de 15 µL. Os ciclos 

para a amplificação das amostras foram os seguintes: 1 ciclo a 50°C por 2 minutos, 1 



Métodos 40 

  

 

ciclo a 95°C por 10 minutos e 40 ciclos a 95°C por 15 segundos e 60°C por 1 

minuto. 

 

5.6.2.5 PCR digital para quantificação do transcrito BCR-ABL1 

Para quantificarmos os transcritos BCR-ABL1, foram preparados dois chips. 

As sondas utilizadas foram marcadas com FAM (repórter) em 5´e QSY (quencher) 

em 3´. Para cada amostra, a reação foi realizada com volume final de 15 µL da 

seguinte forma: 1X de QuantStudio 3D Digital PCR MasterMix v2 (Thermo Fisher), 

sonda a uma concentração final de 0,1 µM, primer senso e antisenso a uma 

concentração final de 0,2 µM, 1,5 µL de cDNA e água estéril para um volume final 

de 15 µL.  

Para quantificação do transcrito BCR-ABL1, o chip foi amplificado, 

utilizando-se o sistema ProFlex PCR System (Thermo Fisher Scientific) nas 

seguintes condições: 10 minutos a 96oC, seguido por 39 ciclos de amplificação (56oC 

por 2 minutos e 98oC por 30 segundos), 60oC por 2 minutos e resfriamento a 10oC. 

Após a amplificação, a leitura do chip foi feita no equipamento QuatStudio 3D e 

analisado pelo software QuatStudio 3D Analysis Suite Cloud Software. 

 

5.6.3 Citometria de Fluxo 

Amostras de sangue periférico em EDTA foram utilizadas para o painel 

imunofenotípico dos marcadores de exaustão de linfócitos T. Foi utilizado um painel 

com seis anticorpos monoclonais em um único tubo (Tabela 5). As populações 

linfocitárias foram selecionadas imunofenotipicamente com base na expressão das 

moléculas CD3, CD4 e CD8. 
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Tabela 5 -  Painel de anticorpos monoclonais  

 

 
AcMo/fluorocromo Clone 

Fonte 

Comercial 
Volume 

Linhagem hematológica CD45 V500 HI30 BD 1µL 

Linfócito T CD3 FITC HIT3a Biolegend 1µL 

CD4 PERCP-CY 5.5 SK3 BD 5µL 

CD8 PE/Cy7 HIT8a Biolegend 1µL 

Receptor inibitório PD-1 (CD279) APC MIH4 BD 20µL 

TIM-3 (CD366) PE 7D3 BD 5µL 

 

 

Alíquotas de 50 µL de amostra de SP previamente homogeneizado por 

inversão, na concentração de 0,5 a 2,0 x106 células/mL, foram colocadas em tubo 

Falcon. Em seguida, foram acrescentados os anticorpos monoclonais descritos na 

tabela 1 (AcMo) conjugados com V500, FITC, PERCP-Cy 5.5, PE/Cy7, APC e PE 

em volumes titulados. Os tubos foram incubados em temperatura ambiente e 

protegidos da luz por 15 minutos.  

Após este período, as hemácias foram lisadas com 500 μL de solução de lise 

VersaLyse (Beckman Coulter, Marseille, France) e incubadas por mais 10 minutos. 

Foram adicionados 2 mL de PBS aos tubos, que foram homogeneizados e 

centrifugados a 28 g por 5 minutos em temperatura ambiente.  

O sobrenadante foi descartado por inversão e foi adicionado 350 µL de 

solução de PBS contendo 1% de paraformaildeído. A aquisição dos eventos foi feita 

no citômetro de fluxo Navios (Beckman Coulter), sendo adquiridos 100.000 eventos 

no total. A análise foi feita pelo software InfinicytTM versão 1.7. As estratégias de 
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gates para seleção da população de células a serem estudadas estão representadas nas 

Figuras 4 e 5. 

 

Linfócitos T 

CD45+CD3+ 

Linfócitos T CD8+ 

Linfócitos T CD4+ 

 

 

Figura 4 - Definição de gates para separação de linfócitos T CD4+ e CD8+ 
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PD-1+ TIM-3+ 

PD-1+ TIM-3+ 

 

 

Figura 5 -  Definição de gates para avaliar expressão de PD-1 e TIM-3 em 

linfócitos T 

 

 

5.5 Análise estatística 

 

Por tratar-se de um estudo piloto, foi realizada uma amostragem por 

conveniência. 

As características dos pacientes foram descritas utilizando frequência 

(percentagem) para variáveis categóricas e mediana, média e desvio padrão para 

variáveis contínuas. Associação entre variáveis categóricas foram testadas pelo teste 

de qui-quadrado ou teste exato de Fisher, este último quando o N de algum grupo era 

inferior a cinco. O teste U de Mann-Whitney foi utilizado para comparar variáveis 
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contínuas entre os grupos de pacientes recaídos e não recaídos. Para a comparação de 

três ou mais grupos, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. 

Para estimar a sobrevida livre de recaída e incidência cumulativa de recaída 

molecular, foi utilizado o método de Kaplan Meier. Para comparação de sobrevida 

entre os grupos foi utilizado o teste de log-rank. Os valores de p foram considerados 

estatisticamente significativos, quando inferiores a 0,05 (bicaudal) com intervalo de 

confiança de 95%.  

A análise estatística e gráficos foram realizados utilizando os softwares 

GraphPad Prism versão 7, SPSS versão 21.0 e R versão 3.6.1.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Resultados 
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 Seleção dos pacientes 

 

O recrutamento para o estudo foi feito de dezembro de 2016 a outubro de 

2017. Para avaliação de pacientes elegíveis ao protocolo, foi realizada consulta ao 

banco de dados do ambulatório de LMC do ICESP e HC-FMUSP (Figura 6). Até o 

final do recrutamento, 536 pacientes estavam cadastrados no banco. Este banco de 

dados inclui pacientes tratados no serviço desde 2001. 

 

 

 

Figura 6 -  Fluxograma de avaliação de pacientes elegíveis para o protocolo no 

ambulatório  

  

  
536 total de 

pacientes 

 
88 fase acelerada 
ou crise blástica  

356 em primeira 
fase crônica  

 
253 não elegíveis 

 
103 elegíveis 

 
25 progressao para 

fase acelerada e 
crise blástica 

 
55 óbitos 

12 perda de 
seguimento 
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Do total de 536 pacientes tratados no serviço, 19% (n=103) apresentavam 

RM4 por pelo menos 12 meses e mais de três anos de tratamento com imatinibe. 

Duzentos cinquenta e três pacientes (47%) estavam em primeira fase crônica, porém 

não eram elegíveis a descontinuação. Os critérios de exclusão destes pacientes 

foram: troca de inibidor (n=111, 44%), ausência de resposta molecular profunda 

(n=73, 28,5%), menos de 3 anos de tratamento com imatinibe (n=51, 20%), 

transplante de células tronco hematopoiéticas (n=8, 3%), uso de dasatinibe e 

nilotinibe em primeira linha (n= 5, 2%), descontinuação prévia (n=4, 2%) e presença 

de mutação T315I (n=1, 0,4%).  

 

6.2 Características dos pacientes selecionados 

 

Sete pacientes foram convidados a participar e se recusaram. Trinta e um 

pacientes assinaram o TCLE e descontinuaram o tratamento com imatinibe, descritos 

na Tabela 6. No momento da descontinuação, a mediana da dose de imatinibe em uso 

era de 400 mg (300-600 mg). Catorze pacientes (47%) apresentavam RM5 (BCR-

ABL1IS ≤0,0001%). 

 

 



Resultados 48 

  

 

Tabela 6 -  Características dos pacientes que descontinuaram imatinibe (n=31) 

 

Variável N=31 

Mediana de idade ao diagnóstico em anos 40 (18-88) 

Mediana de idade no início do protocolo em anos 56 (30-97) 

Sexo feminino/ masculino 13 (42%) / 18 (48%) 

Escore Sokal 

Baixo 

Intermediário 

Alto 

Dado faltante 

 

17 (55%) 

1 (3%) 

0 (0%) 

13 (42%) 

Escore EUTOS 

Baixo 

Alto 

Dado faltante 

 

17 (55%) 

1 (3%) 

13 (42%) 

Uso prévio de IFN 9 (29%) 

Mediana de tempo de uso de IFN (n=9) em meses 18 (3-72) 

Transcrito BCR-ABL1 

b2a2 (e13a2) 

b3a2 (e14a2) 

b2a2 e b3a2 

 

7 (23%) 

20 (64%) 

4 (13%) 

Mediana de tempo de diagnóstico em anos 10.1 (3,2-23,2) 

Mediana de tempo de tratamento com imatinibe em anos 9,7 (3-14,9) 

BCR-ABL1IS ≤10% com 3 meses de tratamento 

Sim 

Não 

Dado faltante 

 

21 (68%) 

1 (3%) 

9 (29%) 

BCR-ABL1IS ≤1% com 6 meses de tratamento 

Sim 

Não 

Dado faltante 

 

28 (90%) 

1 (3%) 

2 (7%) 

BCR-ABL1IS ≤0,1% com 12 meses de tratamento 

Sim 

Não 

Dado faltante 

 

26 (84%) 

1 (3%) 

4 (13%) 

Mediana de tempo de RM3 em anos 8 (2-11) 

Mediana de tempo de RM4 em anos 6.9 (1.6-10.3) 

RM4,5 

sim 

não 

 

19 (61%) 

12 (39%) 

RM5 

sim 

não 

 

14 (45%) 

17 (55%) 
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6.3 Avaliação de desfechos 

 

Treze pacientes (42%) perderam a resposta molecular maior após a 

descontinuação do imatinibe. Todas as perdas de resposta foram confirmadas com 

uma segunda amostra, antes de reiniciar o tratamento com imatinibe. Um paciente 

evoluiu para óbito dois meses após o início do protocolo de causa não relacionada ao 

protocolo ou a LMC.  

Nos primeiros seis meses de descontinuação, sete pacientes apresentaram 

recaída molecular, quatro recaíram entre 6-12 meses e dois pacientes recaíram no 

segundo ano de seguimento (Figura 7). Com incidência cumulativa de recaída 

molecular de 19% aos 6 meses, 32% aos 12 meses e 44% aos 24 meses (Figura 8). 
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Figura 7 -  Sobrevida livre de terapia após 24 meses de descontinuação 
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Figura 8 -  Incidência cumulativa de recaída molecular após 24 meses de 

descontinuação 
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Seis pacientes apresentaram uma primeira amostra com perda de RMM, 

porém não confirmada pela segunda amostra. O resultado de transcritos BCR-ABL1IS 

variou de 0,1-0,24% nestas primeiras amostras. Três destes pacientes não recaíram 

até o final do estudo. Estes resultados não confirmados ocorreram no segundo mês de 

seguimento em 5/6 casos e apenas um no 11o mês do protocolo. Na Tabela 7, é 

apresentado o risco relativo de recaída molecular pelas características dos pacientes. 

 

Tabela 7 -  Análise univariada de fatores relacionados à recaída molecular 

 

Variável Risco relativo IC 95% Valor p 

Idade > 56 anos 0,59 0,19-1,81 0,4 

Sexo masculino 0,57 0,36-3,37 0,9 

Quebra b3a2 0,94 0,30-2,87 0,9 

Uso prévio de IFN 0,36 0,08-1,6 0,2 

RM4,5 prévia 0,32 0,10-0,97 0,03 

Tempo de uso de imatinibe ≥ 10 anos 0,65 0,23-1,77 0,4 

Tempo de RM3 ≥ 8 anos 0,53 0,17-1,64 0,3 

Tempo RM4 ≥ 7 anos 1,25 0,41-3,72 0,7 
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Dentre as variáveis analisadas, somente RM4,5 prévia mostrou ser um fator 

relacionado a menor taxa de recaída molecular (Figura 9). 
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Figura 9 -  Incidência cumulativa de recaída molecular pela resposta molecular 

prévia 
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6.4 Evolução da resposta molecular durante a fase de descontinuação 

 

Nas Figuras 10 a 13, são apresentados os resultados de qRT-PCR ao longo do 

tempo dos pacientes estratificados pela RM prévia e por evolução durante a fase de 

descontinuação (recaída molecular ou não). 
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Figura 10 -  Transcritos BCR-ABL1IS durante a fase de descontinuação em 

pacientes com RM4 que apresentaram recaída molecular (n=7)  
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Figura 11 -  Transcritos BCR-ABL1IS durante a fase de descontinuação em 

pacientes com RM4,5 que apresentaram recaída molecular (n=6)  
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Figura 12 -  Transcritos BCR-ABL1IS durante a fase de descontinuação em 

pacientes com RM4 que não apresentaram recaída molecular (n=4)  
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Figura 13 -  Transcritos BCR-ABL1IS durante a fase de descontinuação em 

pacientes com RM4,5 que não apresentaram recaída molecular (n=13)  
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Dentre os pacientes (n=17) que não apresentaram perda de RMM durante os 

24 meses do estudo, apenas dois não apresentaram, em momento algum, níveis de 

transcritos BCR-ABL1IS superior a 0,01%, sendo que em média cada paciente 

apresentou quatro resultados acima deste valor e oito pacientes apresentaram em 

duas amostras consecutivas.  

Após o final do estudo, os 17 pacientes que não apresentaram recaída 

molecular, continuaram o seguimento com monitoramento da resposta a cada três 

meses. Em agosto/2020, com mediana de 40 meses de seguimento (33-42 meses), 

não houve casos de recaída tardia (Figura 14). 
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Figura 14 -  Transcritos BCR-ABL1IS no terceiro ano de descontinuação, pós-

estudo (n=17)  
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6.5 Recuperação da resposta após a reintrodução do imatinibe 

 

Todos os trezes pacientes que apresentaram recaída molecular reiniciaram o 

tratamento com imatinibe na dose em que utilizavam antes de entrarem no estudo. A 

mediana de tempo entre a coleta da primeira amostra de qRT-PCR e o início do 

retratamento foi de 42 dias (21-221 dias). Duas pacientes estavam gestantes quando 

perderam a RMM e foi aguardada a resolução da gestação antes da reintrodução do 

imatinibe, pelo risco teratogênico. As Figuras 15 e 16 mostram a recuperação da 

RMM e RM4 nos pacientes que falharam a descontinuação. 

 

 

 

Figura 15 -  Recuperação da RMM após reintrodução de imatinibe 
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Figura 16 -  Recuperação da RM4 após reintrodução de imatinibe 

 

 

Até agosto de 2020, nenhum paciente que apresentou recaída molecular 

necessitou de troca de inibidor ou apresentou perda de resposta ao tratamento.  
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6.6 Parâmetros hematológicos durante a fase de descontinuação 

 

Durante a fase da descontinuação, foi coletado hemograma pelo menos a cada 

três meses dos pacientes (Tabela 8). Não houve variação dos valores de leucócitos, 

neutrófilos e linfócitos absolutos. No entanto, apenas dois pacientes não 

apresentaram aumento do nível de hemoglobina. Em média, o valor de hemoglobina 

elevou-se 1g/L (0,1-2,4g/dL) nos primeiros três meses de descontinuação. 

 

Tabela 8 -  Valores hematológicos durante a fase de descontinuação 

 

 
Basal 1-3 meses 4-6 meses 12 meses 24 meses 

Valor 

p* 

N pacientes 31 27 25 20 17 - 

Hemoglobina (g/L) 

Mediana 

Mín-Máx 

 

124 

101-153 

 

142 

108-162 

 

139 

115-171 

 

140 

93-170 

 

141 

107-160 

 

<0,001 

Leucócitos (x109/L) 

Mediana 

Mín-Máx 

 

5,8 

3,6-11,7 

 

6,6 

2,9-13 

 

6,6 

2,8-12,1 

 

6,1 

3,9-10,7 

 

6,3 

2-10,5 

 

ns 

Neutrófilos (x109/L) 

Mediana 

Mín-Máx 

 

3,2 

1,5-6,8 

 

3,5 

1,8-9,5 

 

3,5 

1,8-9,2 

 

3,3 

1,7-7,1 

 

3,7 

1-7,9 

 

ns 

Linfócitos (x109/L) 

Mediana 

Mín-Máx 

 

1,9 

0,8-3 

 

2 

0,9-3,3 

 

2 

0,85-2,8 

 

1,9 

0,9-3,1 

 

1,9 

0.9-3 

 

ns 

Plaquetas (x109/L) 

Mediana 

Mín-Máx 

 

185 

78-381 

 

207 

96-370 

 

212 

101-416 

 

216 

103-383 

 

207 

72-420 

ns 

Abreviaturas: Mín, mínimo; Max, máximo; ns, não significativo. 
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6.7 Eventos adversos 

 

Foram documentados 41 eventos adversos durante a descontinuação do 

imatinibe, descritos na Tabela 9. Nove (29%) pacientes reportaram fadiga, mialgia 

ou prurido compatíveis com a síndrome de descontinuação. Apenas um paciente 

apresentou mialgia grau 2 com dificuldade de desempenhar atividades diárias com 

resolução do quadro após doze meses, sem terapias farmacológicas. 

 

Tabela 9 -  Eventos adversos do estudo 

Evento Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Anemia - 1 (3%) - - - 

Insuficiência cardíaca - - - - 1 (3%) 

Infarto miocárdio - 1 (3%) - - - 

Diarreia 1 (3%) - - - - 

Pancreatite - - 1 (3%) - - 

Fadiga 1 (3%) - - - - 

Infecção - 3 (10%) - - - 

Hiperglicemia 4 (13%) 4 (13%) - - - 

Hipertrigliceridemia 3 (10%) - 1 (3%) - - 

Dor muscular - 1 (3%) - - - 

Mialgia 5 (16%) 2 (6%) - - - 

Cefaleia 1 (3%) - - - - 

Isquemia cerebrovascular - 1 (3%) - - - 

Perda gestacional - - - 1 (3%) - 

Broncoespasmo - 1 (3%) - - - 

Dermatite bolhosa 1 (3%) - - - - 

Prurido 1 (3%) - - - - 

Úlcera de pele - 1(3%) - - - 

Tumor de pele - 1 (3%) - - - 

Hipertensão - 2 (6%) 1 (3%) - - 

Trombose abdominal - 1 (3%) - - - 
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 Piora de níveis glicêmicos e triglicérides foram observadas em mais de 10% 

dos pacientes, sendo que houve melhora em todos os casos que reiniciaram o 

imatinibe. Eventos metabólicos grau 2 foram documentados somente em pacientes 

que já apresentavam diabetes ou hipertrigliceridemia. Consideramos os eventos 

metabólicos e os sintomas de síndrome da retirada como relacionados ao estudo. 

 Um paciente de 56 anos foi a óbito no segundo mês de descontinuação por 

insuficiência cardíaca e broncopneumonia. Este paciente já apresentava antecedente 

de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca grau 2 pela classificação da New York 

Heart Association e fibrilação atrial. Este óbito não foi atribuído a LMC, pois o 

paciente estava em RMM e também não foi relacionado ao procedimento do estudo. 

 Uma paciente de 35 anos engravidou no segundo mês de descontinuação com 

perda da RMM concomitante. Fez uso de IFN a partir do segundo trimestre de 

gestação, sem perda de resposta hematológica e sem intercorrências até o final. A 

cesariana ocorreu com 39 semanas, com recém-nascido do sexo feminino saudável. 

O imatinibe foi iniciado após uma semana do parto e a paciente recuperou a RMM. 

Outra paciente de 29 anos apresentou gestação anembrionária no segundo mês de 

descontinuação. 

 

6.8 PCR digital 

 

Foram analisadas 15 amostras com pelo menos RM4 pelo qRT-PCR para 

avaliação por dPCR, sendo nove amostras indetectáveis. Um chip (amostra 6) não foi 

amplificado por dPCR. Estes resultados estão reportados na Tabela 10 e Figura 17. 
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Tabela 10 -  Resultado de qRT-PCR e dPCR de quinze pacientes com RM4 

 

Amostra 

qRT-PCR dPCR 

Transcritos 

BCR 

Transcritos 

BCR-ABL1 

BCR-ABL1/BCR 

% IS Amplificados 
Não 

amplificados 
Cópias/μL 

IC cópias/ 

μL 
Precisão 

1 807 000 0 Indetectável 17 33 038 18,5 13,8-24,8 34% 

2 419 000 0 Indetectável 1 12 568 2,2 0,3-15,4 610% 

3 394 000 0 Indetectável 2 17 330 1,5 0,4-6,1 299% 

4 243 000 0 Indetectável 2 33 141 2,5 1,0-6,0 140% 

5 369 000 0 Indetectável 2 16 648 1,6 0,4-6,3 300% 

6 13 000 0 Indetectável - - - - - 

7 484 000 0 Indetectável 3 31 059 1,4 0,4-4,2 210% 

8 413 000 0 Indetectável 3 27 098 6,3 3,3-12,1 92% 

9 334 000 0 Indetectável 0 28 710 1,6 0,5-5,0 210% 

10 386 000 3 0,0015 16 31 813 25,8 20-33,4 29% 

11 283 000 3 0,0021 18 32 619 39,6 31,7-49,4 25% 

12 224 000 12 0,0053 15 35 382 10,5 6,5-16,8 61% 

13 271 000 6 0,0044 14 30 555 13,9 9,6-20,2 45% 

14 403 000 9 0,0044 6 28 866 4,6 2,2-9,7 110% 

15 442 000 146 0,065 8 33 131 14,3 10,2-19,8 39% 
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qRT-PCR indetectável (sensibilidade 5log) qRT-PCR positivo (RM4log) 

  

Figura 17 -  Número de cópias de transcritos BCR-ABL1 por dPCR 
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6.9 Resultado de citometria de fluxo 

 

6.9.1 Resultado de análise de subpopulações de linfócitos T e NK  

Analisamos os resultados do painel de linfócitos T e NK obtidos pela 

avaliação de rotina, realizada antes da descontinuação do imatinibe (Tabelas 11 e 12, 

Figura 18). 

 

Tabela 11 -  Comparação das medianas dos valores absolutos de linfócitos T CD4, 

CD8 e NK antes da descontinuação (x109/L) 

 

 T CD4+ T CD8+ NK CD3-/CD56+ 

Grupo RLT (n=17) 0,825 0,418 0,289 

Grupo com recaída molecular (n=13) 0,966 0,507 0,205 

Valor de p* 0,30 0,26 0,20 

* teste U de Mann-Whitney U, bicaudal 

 

 

 

Tabela 12 -  Comparação das medianas das percentagens de linfócitos T CD4, CD8 

e NK antes da descontinuação 

 

 T CD4+ T CD8+ NK CD3-/CD56+ 

Grupo RLT (n=17) 45 22 15 

Grupo com recaída molecular (n=13) 47 25 10 

Valor de p* 0,90 0,40 0,07 

* teste U de Mann-Whitney, bicaudal 
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 * Teste de Kruskal-Wallis 

Figura 18 -  Comparação da percentagem de células NK pela resposta molecular 

prévia e recaída molecular após descontinuação 
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6.9.2  Análise da expressão de marcadores de exaustão linfocitária em 

linfócitos T 

 

A coleta do painel de marcadores de exaustão linfocitária foi realizada entre 

janeiro de 2019 a julho de 2019. Durante este período e após, nenhum paciente 

apresentou recaída molecular. Nos pacientes que coletaram a amostra após a 

reintrodução de imatinibe (grupo imatinibe, n=13), esta análise foi realizada com 

uma mediana de 19 meses após a reintrodução do tratamento (9-26 meses). Nos 

pacientes que estavam em RLT (grupo RLT, n=17) sem imatinibe, a coleta foi 

realizada com uma mediana de seguimento de 24 meses (18-27 meses). Nas Figuras 

19 a 21, estão representadas as proporções de linfócitos T e expressão dos 

marcadores PD-1 e TIM-3. 
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Figura 19 -  Comparação das medianas das percentagens de linfócitos T CD4 e 

CD8 em pacientes em RLT e pacientes em uso de inibidor 
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Figura 20 -  Comparação das medianas das percentagens de linfócitos T CD4 com 

expressão de PD-1 e TIM-3 
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• teste U de Mann-Whitney, bicaudal 

 

Figura 21 -  Comparação das medianas das percentagens de linfócitos T CD8 com 

expressão de PD-1 e TIM-3 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

A descontinuação de ITQ é recomendada somente para pacientes que estão 

com resposta molecular profunda, ou seja, com pelo menos RM4 (BCR-ABL1IS 

≤0,01%) sustentada. Em estudos que avaliaram pacientes com LMC tratados em 

primeira linha com imatinibe (30, 62), aproximadamene 65% dos pacientes 

continuavam em uso deste inibidor após dez anos de seguimento e 63-89% 

apresentavam resposta molecular profunda. 

Na população de pacientes com LMC, tratados no HCFMUSP nos últimos 20 

anos, encontramos 356 pacientes (66% do total) com LMC em primeira fase crônica 

e 103 pacientes com RMP (29%) em tratamento com imatinibe, considerando RM4 

como critério de inclusão no protocolo. A incidência de RM4 na nossa casuística foi 

semelhante à taxa descrita por outros grupos com pacientes fora de estudos  

clínicos (106, 107).  

O uso de ITQ de segunda geração em primeira linha possibilita que mais 

pacientes alcancem RMP e em menor período de tempo. Em cinco anos, estima-se 

que RM4,5 é alcançada por 52% dos pacientes tratados com nilotinibe, 42% com 

dasatinibe e 31-33% com imatinibe (63, 64). De fato, em casuística publicada por 

Etienne et al. (108) com 27% dos pacientes tratados com ITQ de segunda geração em 

primeira linha, a incidência de RMP foi de 46% com uma mediana de sete anos de 

seguimento. Como no SUS, os ITQ de segunda geração não estão disponíveis para 

tratamento em primeira linha, optamos por não incluir pacientes que estavam em uso 

de nilotinibe ou dasatinibe.  
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Os pacientes incluídos no protocolo foram selecionados de acordo com a 

avaliação do médico do ambulatório. Certamente, há um viés de seleção da amostra, 

refletido pelo fato de que se trata de uma casuística com mediana de dez anos de 

tempo de diagnóstico e sete anos de RMP, e possivelmente com boa aderência ao 

tratamento e ao monitoramento. 

Os escores de Sokal e EUTOS não estavam disponíveis em 42% dos casos, 

pela falta de descrição de tamanho de baço ao diagnóstico. No entanto, apenas um 

paciente apresentava Sokal alto risco e EUTOS intermediário, sugerindo que se 

tratou de uma população com caraterísticas de bom prognóstico.  

No estudo STIM1, o escore de Sokal foi um fator prognóstico para a recaída 

molecular. Em outros estudos que tiveram como critério de inclusão RM4 (56, 58), 

pacientes com Sokal intermediário ou alto representaram 43-56% do grupo avaliado, 

porém este não foi um fator para a recaída.  

O escore de Sokal superestima a população de pacientes de alto risco quando 

comparado ao ELTS, que foi elaborado para estimar a probabilidade de sobrevida em 

população tratada com ITQ. Isto pode justificar a razão pela qual o Sokal não foi 

preditor de recaída, pois a maioria dos pacientes incluídos em estudos de 

descontinuação poderiam ser reclassificados como baixo risco por outros escores. A 

maior parte dos estudos incluiu apenas o escore de Sokal e, portanto, não é possível 

avaliar o impacto dos demais escores de risco em descontinuação. 

Outra característica do grupo estudado que mostra ser de evolução favorável 

é o fato de que 90% dos pacientes apresentavam resposta ótima pelo ELN 2020 (31), 

quando consideramos os parâmetros de resposta molecular aos três, seis e doze 

meses de tratamento com imatinibe.  
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Em relação à quebra de transcrito BCR-ABL1, é relatado que o transcrito b3a2 

(ou e14a2) está associado a maiores taxas de resposta ao tratamento, porém sem 

impacto na SG (109, 110). Este dado não é confirmado por todos os estudos, como 

mostrou o grupo alemão em casuística de 1.494 pacientes (111), em que não houve 

diferença de resposta e sobrevida em pacientes com transcritos b3a2 ou b2a2 (ou 

e13a3) e, ainda, é descrito que com os métodos de monitoramento disponíveis a 

quantificação de transcritos b3a2 pode ser subestimada (112).  

A prevalência de transcritos b3a2 em todos os pacientes tratados em nosso 

serviço é de 52% e, no estudo, estava presente em 64% dos nossos pacientes. Não foi 

observado que o tipo de transcritos BCR-ABL1 foi significativo para recaída 

molecular, conforme já notado em outros estudos. 

A taxa de recaída molecular e SLT aos 24 meses, encontrada na amostra, 

foram semelhantes ao descrito na literatura de 44% e 55% respectivamente. Porém, 

6/13 das recaídas ocorreram após os primeiros seis meses. Em 10 estudos que 

tiveram como critério de recaída a perda da RMM, 89% de um total de 1.601 casos 

recaíram nos primeiros seis meses.  

Uma justificativa para este achado pode ter sido o fato de que, neste estudo, 

para a reintrodução do imatinibe, a recaída molecular foi confirmada por duas 

amostras e não apenas uma. Foi observado que as amostras confirmatórias de seis 

pacientes não comprovaram a perda de RMM e isto ocorreu principalmente no 

segundo mês de seguimento. Três destes pacientes perderam a RMM posteriormente, 

porém, com esta estratégia, outros três pacientes continuaram sem ITQ até o final do 

estudo. Isto sugere que oscilações nos níveis de transcritos não são eventos raros 

(20% dos pacientes) e a confirmação do resultado pode evitar que pacientes sejam 
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considerados como recaídos e saiam dos protocolos de descontinuação 

precocemente. 

Quando avaliamos os valores de transcritos dos pacientes que não recaíram 

nos 24 meses de seguimento, observamos que oito pacientes apresentaram duas 

amostras consecutivas com perda de RM4 e que apenas dois pacientes estiveram 

sempre abaixo da RM4. Isto mostra que os níveis de transcritos, mesmo em pacientes 

que não recaem, podem ter muita variação.  

Também optamos por considerar a recaída molecular como a perda da RMM, 

e não a perda da RMP, no caso RM4. Como diversos estudos demonstraram 

segurança em aguardar a perda da RMM, a perda da RM4 não implicou maior risco 

de recaída (54, 55).  

Este é o primeiro estudo de descontinuação em que o qRT-PCR adota como 

controle interno o gene BCR. Não observamos que o uso deste gene como controle 

interno influenciou os desfechos de recaída e segurança, quando comparados com 

outros estudos. No entanto, mesmo com a padronização pela escala internacional, é 

esperado que ocorra mais variações da quantificação de transcritos em situações de 

baixa carga tumoral (35).  

A estabilidade da resposta molecular profunda é considerada por muitos 

autores como um fator para manutenção da RMM em pacientes em uso de ITQ, bem 

como para recaída molecular em pacientes que estão em descontinuação (95, 110). 

Contudo, não observamos a estabilidade da resposta molecular na nossa amostra. 

Pelas recomendações do NCCN e ELN (31 113), o monitoramento molecular 

dos pacientes deve ser mensal, nos primeiros seis meses de descontinuação e, então, 

bimestral até o final no primeiro ano. No estudo, foi importante ter monitorado os 
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pacientes mensalmente por doze meses, pois detectamos quase metade das recaídas 

após os seis meses.  

Também é recomendado que o tempo entre a coleta do teste de qRT-PCR e a 

disponibilização do resultado seja inferior a 4-6 semanas. O tempo médio para 

coletar duas amostras e reiniciar o imatinibe foi de seis semanas, demonstrando que 

foi possível seguir as recomendações, incluindo dupla-checagem. Não há consenso 

na literatura sobre a frequência de monitoramento após os primeiros seis meses (114). 

O tempo de RMP é até o momento o principal fator relacionado à recaída 

molecular após a descontinuação de ITQ (56). Os pacientes incluídos no estudo 

apresentavam tempo médio de RMP de 6.9 anos e é recomendado que este tempo 

seja superior a dois ou três anos, dependendo do ITQ que o paciente está em uso (31, 

115). Portanto, isso pode justificar o motivo pelo qual não identificamos tal fator como 

significativo para recaída molecular. O mesmo raciocínio se aplica ao tempo de 

tratamento com imatinibe e ao tempo de RMM. 

Não há consenso quanto ao benefício da associação de IFN com ITQ no 

tratamento dos pacientes LMC. O estudo SPIRIT do grupo francês mostrou melhores 

taxas de resposta molecular em pacientes que receberam a combinação (116). Porém, o 

grupo alemão em estudo semelhante não mostrou este benefício clínico (62). Há uma 

ressalva pelo fato de que a maioria dos pacientes apresenta eventos adversos com 

IFN e tem que suspender o uso definitivamente. No STIM1, mostrou-se menor 

recaída na população que havia feito uso prévio de IFN, o que não foi confirmado 

por outros estudos (56, 117). 

Na nossa casuística, nove pacientes fizeram uso prévio de IFN antes de 

iniciar o tratamento com imatinibe e por um curto período de tempo. Não 
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conseguimos demonstrar que o uso de IFN foi significativo para a não recaída 

molecular.  

Em estudo que avaliou pacientes em RMP monitorados por qRT-PCR com 

sensibilidade de 4,5log (61), a recaída molecular foi significativamente inferior nos 

pacientes que apresentaram RM indetectável pelo método.  

A sensibilidade dos testes de qRT-PCR realizados no nosso serviço foi 

superior a 5log e foi possível estratificar a resposta molecular em RM4 ou RM4,5. 

Na nossa coorte, 39% dos pacientes não apresentavam RM4,5. Conseguimos 

demonstrar que pacientes com RM4,5 apresentaram menor taxa de recaída molecular 

comparados com pacientes que apresentavam somente RM4 e, ainda, que a recaída 

foi mais precoce nos pacientes com RM4.  

Já é descrito que, mesmo em pacientes que alcançam RLT, há persistência de 

células leucêmicas detectáveis por métodos mais sensíveis, como detecção direta de 

DNA, sem necessariamente maior risco de recaída. No estudo TWISTER (54), todos 

os pacientes em RLT apresentavam detecção do gene BCR-ABL1 por quantificação 

de DNA e também foi observado um decaimento desta carga tumoral após seis anos 

de descontinuação (100). Nos pacientes que alcançaram RLT aos 24 meses, 

observamos que no terceiro ano de seguimento houve estabilização e queda de 

transcritos BCR-ABL1. Em avaliação de linhagem de células BCR-ABL1 positivas em 

pacientes que estão em RLT, foi demonstrado que predominam células linfoides, e 

não da linhagem granulocítica (118). Isto sugere que, mesmo em pacientes com doença 

residual positiva, não necessariamente predominam células multipotentes com 

capacidade de diferenciação para diferentes linhagens.  



Discussão 75 

  

 

Na avaliação de amostras com resultado indetectável por qRT-PCR (com 

sensibilidade de pelo menos 5log), observamos que houve amplificação em todos os 

chips por dPCR. Mori et al realizaram avaliações por PCR digital pela plataforma 

Biomark™, com sensibilidade de 10-7 antes de iniciar a descontinuação de ITQ, só 

encontrando 25 amostras positivas no total de 107 pacientes. No entanto, os dados 

referentes à sensibilidade do dPCR são conflitantes (119).  

De fato, observamos, nos nossos resultados, que o número de cópias 

apresentou grande variação entre as amostras e que não alcançamos o nível de 

precisão desejável, menor de 12%. Para correção deste viés, seria necessário 

aumentar o número de replicatas por amostra.  

Também se questiona se o dPCR dispensaria o controle interno, como é feito 

no qRT-PCR. Em estudo recente de Cortés et al., a metodologia de dPCR foi 

comparada com qRT-PCR para quantificação de transcritos BCR-ABL1, 

padronizando os dois métodos pela escala internacional. Para tal, o gene controle 

ABL1 foi quantificado por ambas as metodologias. Encontrou-se uma sensibilidade 

semelhante entre os dois métodos, sugerindo não haver vantagem para quantificação 

de BCR-ABL1 por dPCR. Porém, neste estudo, não foram avaliadas amostras com 

resultados indetectáveis por qRT-PCR e a concordância entre os métodos foi menor 

em amostras com transcritos BCR-ABL1<0,1% IS.  

Para otimização do dPCR, é necessário trabalhar com um número de 200-

2.000 cópias por μL, chamado de intervalo dinâmico. Portanto, quando consideramos 

o número de cópias do controle interno, que, no caso de BCR está entre 100.000-

400.000 para a quantificação de baixas quantidades de transcritos BCR-ABL1, seria 
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necessário executar o teste com diluições diferentes para quantificação da sequência 

alvo e do controle e aumentar o número de replicatas. 

Logo, não é possível concluir pelos nossos dados se, de fato, o dPCR 

mostrou-se mais sensível que o qRT-PCR ou qual o número de resultados falsos 

positivos. Alikian et al. (81) que compararam três diferentes plataformas de dPCR 

confirmaram o fato de que a principal vantagem desta metodologia é dispensar 

curvas de calibração e melhorar a reprodutibilidade entre diferentes laboratórios. No 

entanto, não parece melhorar a sensibilidade para detecção de transcritos BCR-ABL1 

em pacientes com RMP. A falsa-positividade em amostras com baixa carga tumoral 

pode ocorrer por contaminação ou amplificação de sequências inespecíficas (120). 

Além do achado de que pacientes com RM4 apresentaram maior taxa de 

recaída molecular, também observamos que a proporção de linfócitos NK foi menor 

em pacientes com RM4 que apresentaram perda da RMM. Já é descrito que a 

recuperação imunológica dos pacientes com LMC tratados com ITQ é importante 

para a resposta ao tratamento. A expansão de linfócitos NK (CD3-CD56+) está 

associada com RMP (102, 121). A recaída molecular, após a descontinuação, é menor 

em pacientes que apresentam maior proporção de linfócitos NK maduros com 

aumento da secreção de TNF-α e IFN gama (122, 123).  

Este achado da importância dos linfócitos NK é descrito em pacientes do 

estudo EURO-SKI que, como foi citado anteriormente, incluiu pacientes com RM4. 

Nossos dados sugerem que alguns pacientes em RM4 poderiam não apresentar 

completa recuperação da resposta imunológica dos linfócitos NK e, portanto, teriam 

maior risco de recaída.  
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Treze pacientes no estudo apresentaram recaída molecular e foram tratados 

novamente com imatinibe. Todos recuperaram a RMM e apenas um paciente não 

recuperou a RM4. Isto está de acordo com os dados publicados que mostram que 

98% dos pacientes recuperam a RMM (70).  

Em relação aos eventos adversos relacionados à descontinuação, observamos 

que 29% dos pacientes apresentaram síndrome da retirada variando de grau 1 a 2. 

Não houve necessidade de reintrodução do imatinibe por este motivo. Não é descrito 

na literatura, mas observamos que alguns pacientes apresentaram aumento de glicose 

e triglicérides, durante a fase de descontinuação, e melhora destes parâmetros, 

quando o imatinibe foi reintroduzido. 

Estes achados sugerem que o imatinibe pode ter uma ação metabólica por 

receptores off-target. Pacientes tratados em primeira linha com nilotinibe apresentam 

mais alterações metabólicas, quando comparados aos pacientes tratados com 

imatinibe (63). Um paciente foi a óbito no segundo mês de descontinuação em RMM 

por insuficiência cardíaca descompensada, não relacionada à LMC. Na coorte do 

EURO-SKI, foram reportados 16 óbitos não relacionados à LMC, sendo dez em 

pacientes na fase de descontinuação por diferentes causas: infarto agudo do 

miocárdio, insuficiência cardíaca e outras neoplasias (56).  

Duas pacientes engravidaram durante o estudo e ambas perderam a RMM. 

Uma paciente apresentou aborto com seis semanas, mas a outra gestação evoluiu sem 

intercorrências. Não é recomendado que as pacientes engravidem em uso de ITQ 

pelo risco teratogênico dessas drogas (31, 124). Para as pacientes que desejam 

engravidar, orienta-se suspender o ITQ somente com RMP sustentada e, na literatura, 
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é descrito que as pacientes têm boa evolução com recuperação da resposta, após a 

reintrodução do tratamento (124–126). 

Não observamos nenhuma recaída tardia, ou seja, após 24 meses de 

descontinuação. Nos pacientes em RLT, avaliamos a expressão dos receptores 

inibitórios PD-1 e TIM-3 nos linfócitos T CD4+ e CD8+. A expressão de PD-1 em 

linfócitos T CD8+ foi maior nos pacientes em RLT comparados com pacientes em 

uso de imatinibe e em RMM. Não houve diferença na expressão de TIM-3 ou da 

dupla expressão de PD-1 e TIM-3.  

Já é descrito que células leucêmicas precursoras expressam o ligante do PD-1 

e um dos mecanismos de escape imunológico é o aumento da expressão de linfócitos 

T PD-1+ (127). Na LMC ao diagnóstico, ocorre uma expansão de células mielóides 

supressoras que promovem o recrutamento e expansão de linfócitos T reguladores 

(TREG) (128). Os TREGs, por sua vez, são importantes para tolerância imunológica, 

sendo a expressão de receptores inibitórios em linfócitos T um dos mecanismos para 

modulação da resposta imunológica (129).  

O imatinibe também inibe uma proteína tirosina quinase linfócito-específica 

que, ao ser inativada, induz apoptose de TREGs e consequentemente redução da 

população de linfócitos T com expressão de receptores inibitórios como PD-1 (130). 

Esta ação off-target do imatinibe junto com a inibição do ABL também é importante 

para os pacientes alcançarem resposta molecular profunda, como já demonstrada por 

vários trabalhos (102, 104, 130). Nossos dados reforçam o fato de que, após a suspensão 

do ITQ, ocorre uma expansão de linfócitos T CD8+PD-1+.  

No entanto, não foi feita uma avaliação funcional dos linfócitos T e NK para 

comprovar se, de fato, há um comprometimento imunológico nos pacientes em RLT 
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e exaustão linfocitária. A expressão de múltiplos receptores inibitórios correlaciona-

se com maior perda de função efetora do linfócito T CD8+ (131, 132). A dupla 

expressão de PD-1 e TIM-3 em linfócitos CD-8+ correlaciona-se, por exemplo, com 

maior recaída em leucemia mieloide aguda e risco de infecção pós transplante de 

órgãos (94, 133). Como não encontramos expansão de linfócitos com dupla expressão 

de PD-1 e TIM-3, é possível que os pacientes em RLT não apresentem aumento de 

exaustão linfocitária. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

A sobrevida livre de terapia aos 24 meses em pacientes com LMC com 

critério de inclusão de RM4 foi de 54%, semelhante aos estudos publicados. 

 

Todos os pacientes com recaída molecular recuperaram a resposta e não 

houve casos de progressão para fases avançadas ou necessidade de troca de ITQ, 

sugerindo que o protocolo foi seguro. 

 

A RM4,5 antes da descontinuação foi o único fator associado a um risco 

menor de recaída molecular. 

 

O PCR digital detectou transcritos BCR-ABL1 em amostras indetectáveis por 

qRT-PCR com sensibilidade de 5log, porém pelo baixo número de cópias detectadas, 

o resultado não se mostrou conclusivo. 

 

Pacientes em remissão livre de terapia apresentam aumento da população de 

linfócitos T CD8+ PD-1+ TIM-3-, quando comparados com pacientes em uso de 

imatinibe, sugerindo efeito imunomodulatório do ITQ. 
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8 ANEXOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Principal 

 

__________________________________________________________ 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 

 

1. NOME DO PACIENTE: ................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................................................................................. 

DATA NASCIMENTO: ................/.............../.............. 

2. RESPONSÁVEL LEGAL: .............................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .......................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ..................................................................................   

DATA NASCIMENTO:  ................/.............../.............. 

_________________________________________________________________________ 
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DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Estudo de Interrupção de Imatinibe em 

Pacientes Portadores de Leucemia Mieloide Crônica Fase Crônica, com Resposta Molecular 

Sustentada de 4log OU <0,01% pela Escala Internacional“. 

2. PESQUISADOR: Dr. Israel Bendit 

    CARGO/FUNÇÃO: Médico Hematologista                            

    UNIDADE DO HCFMUSP: Clínica Médica - Serviço de Hematologia 

 

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 4 anos 

 

Você está sendo convidado/a a participar de um estudo clínico para descobrir se os pacientes 

com Leucemia Mielóide Crônica (LMC) que tomam Imatinibe podem parar de tomar essa 

medicação.   

Para poder participar deste estudo, você deverá ter tomado Imatinibe por pelo menos três 

anos antes da entrada neste estudo. Além disso, você deverá ter uma quantidade muito 

pequena de células leucêmicas no seu sangue, determinada pelo estudo do BCR-ABL 

quantitativo menor que 0,01% por 01 ano (12 meses). 

Antes de concordar em participar do estudo, você deve saber dos riscos e benefícios 

associados à sua participação, para que assim você possa tomar uma decisão informada. Esse 

processo é conhecido como “consentimento livre e esclarecido”. 

Este termo de consentimento contém informações sobre o estudo que você pensa em 

participar. Leia com atenção e converse sobre o assunto com quem você quiser. Pode ser um 

amigo ou parente. Se tiver alguma dúvida, peça explicações ao Médico do Estudo ou alguém 

de sua equipe.  

Quando você já estiver bem informado/a sobre o estudo e sobre os exames que serão feitos e 

se resolver participar, será solicitado que você assine este termo de consentimento. A sua 

decisão de fazer parte deste estudo é voluntária. Isso significa que você é livre para decidir se 

quer ou não participar do estudo. Você também poderá sair do estudo na hora que quiser. Se 
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preferir não participar, seus cuidados médicos não serão afetados e você poderá conversar 

sobre outros tratamentos ou cuidados médicos com o Médico do Estudo. 

Durante o estudo, podemos tomar conhecimento de novos fatos que possam fazer com que 

você não queira mais participar deste estudo. Se isso acontecer, você será informado/a para 

que decida se quer ou não continuar no estudo. 

Se você resolver sair do estudo, essa decisão deverá ser comunicada ao Médico do Estudo ou 

a alguém de sua equipe, para que as providências necessárias sejam tomadas. 

Durante o primeiro ano do estudo você coletará mensalmente cerca de 20 mL (um pouco 

mais que 1 colher de sopa) de sangue que será enviado ao Laboratório de Biologia Tumoral 

do HC-FMUSP para testar o nível da proteína (BCR-ABL) que quantifica a carga tumoral da 

sua doença. Este teste é semelhante ao que seu médico vem usando para medir o nível de sua 

doença. Após o segundo ano de estudo até o fim do protocolo esta análise será realizada a 

cada dois meses. Esse acompanhamento frequente é para garantir uma verificação cuidadosa 

do seu sangue para fornecer tratamento médico imediato, se necessário. Se os níveis de 

BCR-ABL ficarem altos (mais células leucêmicas no seu sangue), se a amostra se perder ou 

se o resultado de PCR for difícil de ser analisado, você deverá recoletar o exame. Esta 

amostra adicional de sangue será usada para confirmar o aumento no nível da proteína BCR-

ABL. Em alguns casos (por exemplo, quando o teste mostrar que o nível de BCR-ABL está 

alto), a quantidade de sangue que sobrar da análise de BCR-ABL poderá ser usada para a 

procura de alterações (conhecidas como mutações) no gene BCR-ABL. 

Testes laboratoriais de rotina (cerca de 6-8 ml) serão coletados a cada 4 meses, junto com a 

coleta de BCR-ABL, durante o período em que você permanecer no estudo ou mais 

frequentemente, caso seu médico julgar necessário. 

Durante os primeiros dois anos do protocolo, você retornará ao consultório do Médico do 

Estudo a cada 2 meses. Você será submetido a exame físico completo e sua pressão arterial, 

frequência cardíaca e temperatura serão medidos. No intervalo entre as consultas médicas, 

você será contactado uma vez via telefone, por um enfermeiro treinado que irá questionar 

sobre queixas ou sintomas que você porventura possa ter. Caso necessário, uma consulta 

extra com o Médico do Estudo poderá ser agendada. 

Após os primeiros dois anos do estudo, você passará a retornar em consultas médicas a cada 

4 meses e as ligações telefônicas pela equipe de enfermagem também serão feitas a cada 4 

meses, de forma intercalada com as consultas médicas. 
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Se a quantidade de células leucêmicas aumentar no seu sangue, e isto for confirmado em um 

segundo estudo de BCR-ABL, o seu médico pedirá que você volte a tomar Imatinibe. Você 

continuará matriculado no protocolo caso volte a receber Imatinibe. Caso você tenha 

reiniciado o uso de imatinibe e por algum motivo (perda de resposta ao tratamento ou efeitos 

colaterais proibitivos) seu médico julgar necessário a troca do imatinibe por outra medicação 

contra a leucemia, você será retirado do protocolo, porém manterá seguimento habitual no 

ambulatório de LMC do ICESP, como fazia antes da admissão no estudo. 

Se você for mulher, em idade fértil, com potencial para engravidar, será solicitado que você 

não engravide durante o período que você permanecer no estudo. Antes da assinatura do 

termo de consentimento, será solicitado exame de sangue para confirmar que você não esteja 

grávida. Caso a paciente engravide durante o período do protocolo e a mesma necessite, em 

algum momento, tratamento contra a leucemia, a mesma será excluída do protocolo e voltará 

a receber atendimento assistencial convencional no ambulatório. 

Questionários 

Será pedido que você preencha um questionário durante o período do estudo sobre os 

sintomas da sua doença e condição de saúde. A equipe do estudo lhe dará as explicações 

necessárias sobre como preencher o questionário. 

Risco de tratamento sem Imatinibe  

Alguns pacientes que param de tomar o Imatinibe podem voltar a apresentar o crescimento 

das células leucêmicas. Por isso o seu médico vai testar o seu sangue a cada 4 semanas 

durante as primeiras 52 semanas (1 ano) contadas a partir da interrupção do tratamento com 

Imatinibe (e a cada 8 semanas após o primeiro ano) para acompanhar com cuidado o nível de 

células leucêmicas em seu sangue. Em estudos semelhantes quando o medicamento foi 

reiniciado, o número de células leucêmicas foi rapidamente reduzido a níveis muito baixos 

em todos os pacientes. 

Os testes realizados em cada visita são testes comuns. O mais desconfortável geralmente é a 

coleta de amostras de sangue. Os riscos da coleta de sangue podem incluir irritação da pele, 

sangramento, manchas roxas ou dor (como uma “picada” quando a agulha é inserida em seu 

braço). Raramente poderá haver um pequeno coágulo de sangue (“bolinha” de sangue) ou 

infecção no local de inserção da agulha que geralmente desaparece espontaneamente. O 

manguito (braçadeira) para medir pressão arterial também pode causar desconforto ou mancha 

roxa na parte superior do braço. 
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Benefícios do tratamento 

Não existe benefício médico garantido ao concordar em participar deste estudo. No entanto, 

ao fazer parte deste estudo você pode conseguir parar de tomar o Imatinibe com 

acompanhamento frequente da doença. 

Somente no final do estudo poderemos concluir sobre a presença de algum benefício. 

As informações sobre a descontinuação do tratamento com Imatinibe podem contribuir com 

novas informações sobre um melhor tratamento médico que poderá beneficiar pacientes com 

Leucemia Mielóide Crônica no futuro.  

Você tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, 

quando estes forem disponíveis ou forem do conhecimento dos pesquisadores. 

Participação voluntária 

Você não é obrigado(a) a permanecer no estudo. Em outras palavras, você pode concordar 

em fazer parte do estudo hoje, mas depois mudar de ideia. Essa decisão não prejudicará a 

assistência médica recebida por você regularmente. Caso decida não participar deste estudo, 

converse com o médico sobre outras opções de tratamento médico.  

Se você decidir deixar o estudo, deve informar ao médico ou à equipe do estudo. Eles 

assegurarão que os procedimentos adequados sejam seguidos e uma visita final seja feita 

para sua segurança. 

Procedimentos após o término do estudo 

Se você ainda estiver com resposta adequada e profunda ao término de sua participação no 

estudo, ficará a critério médico a reintrodução ou não do Imatinibe. Você voltará a ser 

acompanhado pela equipe do ambulatório de Leucemia Mielóide Crônica do ICESP. 

Cancelamento do estudo 

Se houver por alguma razão a descontinuação deste estudo a qualquer momento (como, por 

exemplo, se for descoberto algo que possa comprometer sua segurança), o Comitê de Ética 

que avaliou e aprovou este estudo deverá aprovar as razões antes da descontinuação. 

Caso você seja retirado/a do estudo (por qualquer razão) ou queira sair do estudo antes do 

final, você não ficará sem tratamento. O Médico do Estudo decidirá qual é a melhor conduta 

para o seu caso. 
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Custo da Participação 

Você (e/ou seu convênio médico) e/ou o SUS não deverá pagar por qualquer procedimento, 

medicação em estudo ou teste exigido como parte deste estudo clínico. Você não terá 

nenhuma compensação financeira ou prejuízo financeiro por participar deste estudo. Os 

custos de transporte para vir ao Centro de Pesquisa e a alimentação durante a permanência 

no Centro do participante e acompanhante será ressarcido.  

Compensação por dano ao paciente 

Você deve seguir todas as instruções dadas pelo Médico do Estudo. Você deverá comunicar 

imediatamente o Médico do Estudo sobre qualquer lesão ou sintoma associados ao estudo. 

Se você tiver qualquer pergunta sobre a disponibilidade de atendimento médico ou se achar 

que apresentou uma doença, lesão ou emergência associada ao estudo entre em contato com 

o Médico do Estudo ou alguém da equipe do estudo pelos telefones informados abaixo. Você 

receberá assintência integral pelo tempo que for necessário em situação de danos decorrentes 

desta pesquisa. 

Assinando este termo de consentimento livre e esclarecido você não abre mão de nenhum de 

seus direitos legais aos quais você tem direito como participante em um estudo.  

Confidencialidade 

Os registros de sua participação neste estudo serão mantidos sob sigilo e confidencialidade. 

Todas as legislações, resoluções e códigos de ética brasileiros serão cumpridos no decorrer 

deste estudo. Os dados obtidos e seu material coletado durante o protocolo serão usados 

apenas para esta pesquisa. 

Dúvidas 

O médico ou a equipe do estudo responderão a qualquer pergunta que você tenha sobre este 

estudo clínico ou sua participação no estudo. Você pode fazer perguntas a qualquer momento 

durante o estudo. Por favor, ligue se tiver qualquer dúvida sobre o estudo ou sua experiência 

no estudo. Por favor, ligue ou compareça ao centro de estudo se você apresentar qualquer 

lesão, doença ou efeito colateral. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

Você (ou seu representante legal) se concordar em participar deste estudo assinará 2 vias 

originais deste documento e rubricará todas as páginas, juntamente com o pesquisador. Uma 

via original será entregue a você e a outra ficará no Centro de Pesquisa. 
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Médico do estudo:                Dr. Israel Bendit 

Número de telefone:    11 3893-2530 

Endereço: Av. Dr. Eneás de Carvalho Aguiar 155 1º. Andar PAMB (Laboratório de 

Biologia Tumoral) São Paulo – SP cep 05403-000. 

 

Pesquisador executante:    Dra. Fernanda Salles Seguro 

Número de telefone:  11 4573-7631 

Endereço: Av. Dr. Eneás de Carvalho Aguiar 155 1º. Andar PAMB (Centro de Pesquisa 

Clínica) São Paulo – SP cep 05403-000. 

 

 

Nome do CEP:  CAPPESQ - Comissão de Ética para Análise de Projeto de Pesquisa 

do HCFMUSP 

Endereço:   Rua Ovídio Pires de Campos, 225, 5º andar, São Paulo – SP 

Telefone/fax:   (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-  

E-mail:   cappesq.adm@hc.fm.usp.br  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “Estudo de Interrupção de Imatinibe em Pacientes 

Portadores de Leucemia Mieloide Crônica Fase Crônica, com Resposta Molecular 

Sustentada de 4log OU <0,01% pela Escala Internacional“. 

Eu discuti com o Dr. Israel Bendit sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.  
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Nome do(a) Participante ou Responsável Legal   

   

Assinatura do(a) Participante ou Responsável Legal  Data 

 

 

  

Nome da testemunha (se aplicável)   

   

Assinatura da Testemunha  Data 

 

 

  

Nome do Pesquisados ou membro da equipe que explicou o 

termo 

  

 

 

  

Assinatura do Pesquisador ou membro da equipe que explicou o 

termo 

 Data 

 

 

 

 




