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O câncer hepático primário é o 13º tipo de 

câncer mais comum nos Estados Unidos, com 

estimativa de 42.810 novos casos e de 30.160 

mortes por câncer de fígado em 2020.1 O 

carcinoma hepatocelular (CHC) é o tipo mais 

comum de câncer hepático primário e a quar-

ta causa mais comum de morte por câncer em 

todo o mundo.2 O prognóstico e as opções 

terapêuticas para os pacientes com carcinoma 

hepatocelular dependem da massa tumoral, 

do grau de disfunção hepática e do estado de 

desempenho do indivíduo. 

O lenvatinibe, inibidor de múltiplas quinases 

administrado por via oral, foi aprovado em 

agosto de 2018 nos Estados Unidos como tra-

tamento de primeira linha do carcinoma hepa-

tocelular irressecável com base nos resultados 

do ensaio de fase III REFLECT.3 

Os estudos de vida real são essenciais para 

avaliar a eficácia dos tratamentos na prática 

clínica. O objetivo do presente estudo foi ava-

liar as características clínicas e a eficácia do 

lenvatinibe em pacientes tratados na prática 

clínica. 

Realizou-se um estudo retrospectivo basea-

do na revisão dos prontuários médicos de 

pacientes que iniciaram tratamento de primei-

ra linha com lenvatinibe como monoterapia 

de um carcinoma hepatocelular irressecável 

como parte do atendimento médico habitual 

entre 16 de agosto de 2018 e 30 de setembro 

de 2019. 

Os médicos (n=75) foram recrutados em hos-

pitais universitários (17,3%), centros de onco-

logia (41,3%) e clínicas particulares (37,3%). 

Os médicos participantes obtiveram os dados 

dos prontuários eletrônicos individuais dos 

pacientes. O estudo foi revisado e recebeu 

a aprovação ética do RTI (Research Triangle 
Institute) International’s Institutional Review 
Board Committee. 

No que se refere à seleção dos pacientes, 

os critérios de inclusão foram: pacientes do 

sexo masculino ou feminino com idade >18 

anos, diagnóstico confirmado de carcinoma 

hepatocelular irressecável, estado de desem-

penho do Eastern Cooperative Oncology 
Group (ECOG-PS) de 0 a 1, vivos ou mortos 

no momento da abstração dos dados. 

A monoterapia com lenvatinibe como trata-

mento de primeira linha teve início entre 16 de 

agosto de 2018 e 30 de setembro de 2019. 

Os critérios de exclusão foram: evidências de 

outras neoplasias malignas antes do diagnós-

tico de carcinoma hepatocelular com perío-

do livre de doença menor que três anos no 

momento do início do tratamento com lenva-

tinibe; e pacientes com transplante de fígado 

em qualquer momento do histórico médico. 
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Foram coletadas informações sobre os 

dados demográficos dos pacientes, sobre as 

características clínicas no momento do início do 

tratamento com lenvatinibe e sobre o próprio 

tratamento. O estudo compilou a melhor 

resposta clínica com o uso de lenvatinibe 

(resposta completa, resposta parcial, doença 

estável ou progressão da doença) e os critérios 

usados para avaliar a melhor resposta clínica 

(por exemplo: Response Evaluation Criteria in 
Solid Tumors [RECIST] 1.1, mRECIST) ou avaliação 

médica (caso não se tenha informado um critério 

específico no prontuário médico do paciente). 

A sobrevida livre de progressão (SLP) foi defi-

nida como o tempo transcorrido desde o início 

do uso de lenvatinibe até a progressão clínica 

ou a morte durante o tratamento com o fár-

maco. A sobrevida global (SG) foi definida 

como o tempo transcorrido desde o início do 

uso de lenvatinibe até a morte. A melhor res-

posta global foi avaliada de forma geral e em 

razão do critério de avaliação utilizado. 

Para calcular as taxas de sobrevida do tempo 

transcorrido até o episódio (SLP, SG), foi utili-

zado o método de Kaplan-Meier. 

Relataram-se as taxas de referência de sobre-

vida livre de progressão e de sobrevida global 

em seis e em doze meses. Quanto à sobrevida 

livre de progressão, os pacientes foram cen-

surados no fim do tratamento com lenvatinibe 

ou no fim do acompanhamento (em caso de 

continuação do tratamento com lenvatinibe); 

no que se refere à sobrevida global, isso se deu 

no fim do acompanhamento. Todas as análises 

foram realizadas com o programa estatístico 

SAS, versão 9.4 (SAS Institute, Inc.; 2011). 

Os dados demográficos dos pacientes estão 

detalhados no quadro 1, enquanto as caracterís-

ticas clínicas basais são mostradas no quadro 2.

Quadro 1. Dados demográficos dos pacientes 

CHC: carcinoma hepatocelular; DP: desvio-padrão. 
aA categoria “outra” inclui os havaianos nativos ou os aborígenes das ilhas da 
Oceania (n=1) e os do Oriente Médio (n=1).

Idade, anos

 Média (DP) 

 Mediana (intervalo)

Sexo, n (%)

 Masculino

 Raça/etnicidade, n (%)

 Branca 

 Afro-americana 

 Hispânica/latina 

 Asiática 

 Outraa 

 Não informada

Peso, kg (n=193)

 Média (DP)

 <60, %

 ≥60, %

Estado vital no fim do acompanhamento, n (%)

Falecido

 Morte associada ao CHC 

 Motivos da morte não associados ao CHC

Vivo

62 (9,1)

62,9 (30,1-82,8)

158 (67,8)

122 (52,4)

57 (24,5)

18 (7,7)

32 (13,7)

4 (1,7)

2 (0,9)

77,8 (14,4)

8,8

91,2

44 (18,9)

30 (68,2)

14 (31,8)

184 (79,0)

Característica

Característica demográfica

Pacientes tratados com 
lenvatinibe em primeira linha 

(n=233)

Quadro 2. Características clínicas basais

BCLC: Barcelona Clinic Liver Cancer.

Pontuação ECOG, n (%) 

 0

 1

 Não informada

Estádio do BCLC, n (%)

 0 ou A

 B

 C

 D

 Desconhecido

Classe de Child-Pugh, n (%)

 A

 B

 C

 Desconhecida

Etiologia, n (%)

 Hepatite B 

 Hepatite C 

 Associada ao álcool 

 Esteatose hepática não alcoólica

Presença de trombose da veia porta, n (%)

 VP0

 VP1

 VP2

 VP3

 VP4

 Grau não informado

75 (32,2)

147 (63,1)

11 (4,7)

26 (11,2)

67 (28,8)

102 (43,8)

19 (8,2)

19 (8,2)

104 (44,6)

91 (39,1)

17 (7,3)

21 (9)

36 (15,5)

84 (36,1)

66 (28,3)

32 (13,7)

43 (18,5)

2 (4,7)

12 (27,9)

11 (25,6)

4 (9,3)

3 (7,0)

11 (25,6)

Características

Características clínicas

Pacientes tratados com 
lenvatinibe em primeira linha 

(n=233)
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Um total de 233 pacientes recebeu tratamen-

to de primeira linha com lenvatinibe como 

monoterapia. A maioria apresentava estádio B 

(28,8%) ou C (43,8%) do Barcelona Clinic Liver 
Cancer (BCLC) no início do tratamento com 

lenvatinibe. 

Os relatos foram de invasão da veia porta em 

18,5% dos pacientes, entre os quais 7,0% apre-

sentavam comprometimento da veia porta 

principal. No início do tratamento com lenva-

tinibe, 44,6% dos pacientes eram da classe A 

de Child-Pugh e 39,1% da classe B. 

Do total de pacientes, 36,1% haviam relatado 

hepatite C e 15,5% hepatite B, enquanto 28,3% 

sofriam de doença hepática associada ao 

consumo de álcool e 13,7% tinham esteatose 

hepática não alcoólica. Houve relatos de pro-

cedimentos anteriores ao início do tratamen-

to com lenvatinibe em 20,2% dos pacientes. 

Os mais comuns foram quimioembolização 

transarterial (10,7%) e ablação por radiofre-

quência (8%). 

As características do tratamento com lenvati-

nibe são apresentadas no quadro 3. A mediana 

da dose de lenvatinibe no início do tratamento 

foi de 12 mg. Relatou-se redução da dose de 

lenvatinibe em 9,0% dos pacientes.

Durante uma mediana de acompanhamento 

de 9,1 meses, a mediana de duração da terapia 

com lenvatinibe foi de 6,7 meses, e 61% dos 

pacientes continuavam em tratamento com 

o fármaco no fim do acompanhamento. A 

mediana do tempo transcorrido desde o iní-

cio do uso de lenvatinibe até o tratamento de 

segunda linha foi de aproximadamente oito 

meses. Trinta e dois pacientes iniciaram o tra-

tamento de segunda linha com imunoterapia 

(50%), sorafenibe (31%) e regorafenibe (9%), 

entre os mais comuns. 

Durante uma mediana de acompanhamento de 

nove meses desde o diagnóstico de carcinoma 

hepatocelular, as medianas de sobrevida livre 

de progressão e de sobrevida global não foram 

alcançadas na coorte geral nem nos subgrupos 

que apresentavam classe A e B de Child-Pugh. 

Na coorte geral, a sobrevida livre de progressão 

de referência foi de 85% em seis meses e de 

65% em 12 meses. Os resultados de sobrevida 

livre de progressão nos subgrupos de classe A 

e B de Child-Pugh são mostrados no quadro 4. 

Na coorte geral, a sobrevida global de referên-

cia foi de 92% em seis meses e de 73% em 12 

meses. Os resultados de sobrevida global nos 

subgrupos de classe A e B de Child-Pugh são 

apresentados no quadro 5.

Na coorte geral, a melhor resposta relatada 

pelo médico foi: resposta completa, 21%; res-

posta parcial, 44%; doença estável, 26%; pro-

gressão da doença, 8%; e desconhecida, 1%. 

Com base em RECIST 1.1 (n=125), a melhor 

resposta relatada foi: resposta completa, 16%;  

Quadro 3. Características do tratamento com lenvatinibe

DP: desvio-padrão.

Todos os pacientes (n=233)Características do tratamento com lenvatinibe

Mediana da dose

Dose inicial, n (%)

 4 mg

 8 mg

 12 mg

 24 mg

 Outra

Redução da dose durante o tratamento com lenvatinibe, n (%)

 Sim 

 Não

Tratamento no fim do acompanhamento, n (%)

 Descontinuação do tratamento e início da próxima linha 

 Descontinuação do tratamento sem início da próxima linha 

  Falecimento 

  Perda de acompanhamento

 Continuação do tratamento com lenvatinibe

Duração do tratamento, meses

 Média (DP) 

 Mediana

Tempo até o próximo tratamento, meses

 Média (DP) 

 Mediana

12 mg

15 (6,4)

51 (21,9)

104 (44,6)

15 (6,4)

48 (20,6)

21 (9)

194 (83,3)

32 (13,7)

59 (25,3)

39 (66,1)

20 (33,9)

142 (60,9)

7,4 (3,8)

6,7

n=32

7,5 (4,5)

7,8
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resposta parcial, 54%; doença estável, 26%; e pro-

gressão da doença, 5%. De acordo com RECIST 

modificado (n=11), a melhor resposta relatada foi: 

resposta completa, 73%; resposta parcial, 0%; 

doença estável, 18%; e progressão da doença, 9%. 

Este estudo apresenta algumas limitações: os 

dados de segurança não foram registrados; 

existe a possibilidade de um viés de seleção, já 

que a coorte de pacientes representa apenas 

as práticas de médicos que concordaram em 

participar do estudo; e há também a possibili-

dade de perda de acompanhamento durante o 

período do estudo caso os pacientes decidam 

receber atendimento em outro centro médico 

ou de outro profissional.

Quadro 4. Sobrevida livre de progressão (SLP)

Observação: mediana não alcançada em algumas coortes devido à proporção relativamente baixa de episódios, o que poderia ser 
em razão do período de acompanhamento limitado.
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Quadro 5. Sobrevida global (SG)

Observação: mediana não alcançada em algumas coortes devido à proporção relativamente baixa de episódios, o que poderia ser 
em razão do período de acompanhamento limitado.
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Conclusão

• Os resultados deste estudo retrospectivo de vida real rea-
firmam a eficácia clínica do tratamento de primeira linha 
com lenvatinibe como monoterapia em pacientes com car-
cinoma hepatocelular irressecável. 

Resumo elaborado pela equipe médica da Europa Press a partir de sua cobertura do Congresso. 
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Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um 
dos excipientes do produto. Interações medicamentosas: O lenvatinibe 
apresentou efeitos inibitórios sobre o transportador de ânion orgânico 
(OAT)1, OAT3a.

LENVIMA® (mesilato de lenvatinibe) cápsulas para uso oral de 4 mg e 10 mg – embalagem com 30 cápsulas. USO ADULTO. 
Indicações: LENVIMA é indicado para o tratamento de pacientes adultos com carcinoma diferenciado da tireoide (CDT) 
(papilífero, folicular ou célula de Hürthle) localmente avançado ou metastático, progressivo, refratário a radioiodoterapia 
(RIT). É indicado em combinação com everolimo para o tratamento de pacientes com carcinoma de células renais 
avançado (CCR) após tratamento prévio com terapia antiangiogênica. LENVIMA é indicado como monoterapia para 
o tratamento de doentes adultos com carcinoma hepatocelular (HCC) avançado ou não ressecável, que não tenham 
recebido qualquer terapêutica sistêmica anterior. Contraindicações: Hipersensibilidade a substância ativa ou a qualquer 
um dos excipientes do produto. Uso pediátrico: não é recomendado para uso em pediatria. Gravidez e lactação: Lenvima 
é classificado como Categoria D durante a gestação. Não deve ser utilizado por mulheres grávidas. Lactação: lenvatinibe 
não deve ser usado enquanto a mulher estiver amamentando. Cuidados e Advertências: recomenda-se controle da 
hipertensão antes do início do tratamento com lenvatinibe (vide bula completa). Caso houver detecção de proteinúria 
interrupções, ajustes ou descontinuação da dose podem ser necessários. Descontinuar o tratamento com LENVIMA se 
ocorrer síndrome nefrótica. Insuficiência Renal foi relatada em pacientes tratados com lenvatinibe comprometimento 
renal (incluindo insuficiência renal) relacionado a desidratação/ hipovolemia devido à toxicidade gastrointestinal. 
Pacientes portadores de insuficiência cardíaca e fração de ejeção ventricular esquerda devem ser monitorados quanto 
a sintomas ou sinais clínicos de descompensação cardíaca. O aumento da alanina aminotransferase (ALT), aspartato 
aminotransferase (AST), e bilirrubina no sangue foram relatados e devem ser monitorados. Hipotiroidismo foi relatado 
em pacientes tratados com Lenvatinibe (Vide bula completa). Eventos hemorrágicos foram relatados em pacientes 
tratados com lenvatinibe, inclusive com casos fatais (Vide bula completa). Acidente cerebrovascular, ataque isquêmico 
transitório e infarto do miocárdio foram relatados em pacientes tratados com lenvatinibe. Descontinuar LENVIMA após 
um evento trombótico arterial. Síndrome da Eritrodisestesia Palmar-Plantar (EPP): Se EPP ocorrer, interrupção, ajuste 
ou descontinuação das doses pode ser necessário. Perfuração gastrointestinal e formação de fístula foram relatados 
em pacientes tratados com lenvatinibe em indivíduos com fatores de risco tais como cirurgia ou radioterapia anterior. 
Hipocalcemia foi relatada em pacientes tratados com lenvatinibe e é um fator de risco para eventos adversos como 
prolongamento do intervalo QT/QTc (vide bula completa). Prolongamento do Intervalo QT: o eletrocardiograma deve 
ser monitorados em todos os pacientes e com atenção especial para aqueles com síndrome congênita de QT longo, 
insuficiência cardíaca congestiva, bradiarritmias, que tomam medicamentos conhecidos por prolongar o intervalo 
QT. Cuidados e advertências para populações especiais: a hipertensão deve ser bem controlada antes e durante o 
tratamento com lenvatinibe. Não é necessário ajuste de dose com base na função hepática em pacientes Child-Pugh 
A ou B. Pacientes Child-Pugh C é recomendado ajuste de dose (Vide bula completa). Não é necessário ajuste de dose 
em pacientes com insuficiência renal leve a moderada, em pacientes com insuficiência renal grave vide bula completa. 
Pacientes em estágio final da doença renal, o uso de lenvatinibe não é recomendado. Idosos, raça asiática, presença de 
comorbidades ou peso corporal <60 kg tem tolerabilidade reduzida ao lenvatinibe, porém não se recomenda a redução 
da dose inicial (Vide bula completa). Interações medicamentosas: O lenvatinibe apresentou efeitos inibitórios sobre o 
transportador de ânion orgânico (OAT)1, OAT3a. A administração concomitante de lenvatinibe, carboplatina e paclitaxel 
não teve impacto sobre a farmacocinética de qualquer um destes 3 medicamentos. Lenvatinibe não é considerado 
um forte inductor ou inibidor das enzimas do P450 nem da uridine 5’-difosfato-glicuronosil transferase (UGT) (vide 
bula completa). Reações adversas: As reações adversas mais frequentes relatadas nas populações de pacientes com 
CDT e CCR são diarreia (80,6%), hipertensão (70,1%)*, fadiga (59,7%), diminuição do apetite (53,7%), diminuição do 
peso (52,6%)*, vômitos (48,4%), náuseas (45,2%), proteinúria 38,9%)*, estomatite (36,9%)*, cefaleia (35,8%)*, disfonia 
(35,6%)*, Síndrome eritrodisestesia palmo-plantar (34,1%)*,  edema periférico (33,9%) e hipercolesterolemia (30,6%). 
As reações adversas com o símbolo *, são frequências relacionadas aos pacientes com CDT). As reações adversas 
graves mais importantes foram insuficiência e comprometimento renal  (11,3%), tromboembolismos arteriais (3,9%)*, 
insuficiência cardíaca (1,6%), hemorragia cerebral (1,6%), hemorragia do tumor intracraniano (0,7%)*, PRES / SRLP 
(0,2%)* e insuficiência hepática (0,2%) * (As reações adversas com o símbolo *, são frequências relacionadas aos 
pacientes com CDT). Efeitos Sobre a Capacidade de Dirigir e Operar Máquinas: LENVIMA pode ter uma influência 
mínima sobre a habilidade de dirigir ou operar máquinas devido a reações adversas como fadiga e tontura. Posologia: 
A dose diária recomendada de lenvatinibe para CDT é de 24 mg (duas cápsulas de 10 mg e uma cápsula de 4 mg) uma 
vez ao dia. Para CCR é de 18 mg (uma cápsula de 10 mg e duas cápsulas de 4 mg), uma vez por dia, em combinação 
com 5 mg de everolimo, uma vez ao dia. Para HCC é de 8 mg (duas cápsulas de 4 mg) uma vez por dia para doentes 
com peso corporal < 60 kg e 12 mg (três cápsulas de 4 mg) uma vez por dia para doentes com peso corporal ≥ 60 
kg. A dose diária deve ser modificada conforme necessário de acordo com o plano de controle de dose/toxicidade. 
O lenvatinibe deve ser tomado no mesmo horário do dia, diariamente com ou sem alimentos. As cápsulas devem ser 
engolidas inteiras com água. Se o paciente esquecer de tomar uma dose, e não conseguir tomá-la dentro de 12 horas, 
então não deve tomar essa dose e deve aguardar o horário normal de administração da próxima dose. USO ADULTO. 
VIA ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.  Reg. MS. 1.2576.0027. Para informações completas, consulte a bula do 
produto Lenvima®. Documentação científica e informações adicionais estão à disposição da classe médica, mediante 
solicitação. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800-770-5180. United Medical Ltda. Av. dos Imarés, 401, São 
Paulo, SP, 04085-000. www.unitedmedical.com.br 
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