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Resumo 

O cancro do pulmão é uma das neoplasias mais frequentes, sendo a mais fatal a 

nível mundial. Cerca de 85% dos cancros do pulmão são classificados histologicamente 

como não pequenas células, e o seu diagnóstico é feito geralmente numa fase avançada 

da doença, na qual a quimioterapia apresenta uma taxa de resposta consideravelmente 

baixa e uma sobrevivência média de cerca de oito meses. Esta reduzida eficácia 

terapêutica destacou a necessidade de melhorar o tratamento deste tipo de neoplasias, 

pelo que, na última década, têm sido desenvolvidas terapias dirigidas a alvos moleculares 

específicos, dos quais se destacam o EGFR, ALK e ROS1, que têm resultado em melhores 

outcome – sobrevivência média até dois anos. 

A terapia dirigida a alvos moleculares, sendo mais seletiva, específica e menos 

tóxica que a quimioterapia, tem conquistado relevo no combate a este tipo de neoplasias. 

A partir desta revisão bibliográfica pretende-se revisitar a importância de uma das terapias 

dirigidas a alvos, nomeadamente a do ROS1, avaliando a intervenção do oncogene na 

carcinogénese do pulmão e os diferentes fármacos dirigidos a essa mutação. 

 Para a realização deste artigo revisão foi usada maioritariamente a palavra-chave 

ROS1 no motor de busca PubMed, ainda que tenham sido consultadas outras referências 

bibliográficas citadas nos artigos ao longo da pesquisa. 

Desde a aprovação do crizotinib como linha de tratamento dirigido à mutação 

ROS1, houve uma melhoria substancial na sobrevida global destes doentes com carcinoma 

do pulmão de não pequenas células. No entanto, estes acabam por desenvolver resistência 

contra esta mutação, levando à progressão da doença, o que realça a necessidade de 

desenvolver novos fármacos, mais potentes, de forma a ultrapassar este mecanismo.  

Recentemente, novos fármacos com atividade inibitória contra os rearranjos ROS1 

têm vindo a ser testados no tratamento destas neoplasias, apresentando cada vez 

melhores taxas de resposta, e um consequente aumento da sobrevida global dos doentes. 

No entanto, face o número de estudos apresentados até ao momento, ainda são escassos 

os que comprovem de forma inequívoca a eficácia destes fármacos como linha de 

tratamento destas neoplasias. 

 

Palavras-chave: ALK, carcinoma do pulmão não pequenas células, crizotinib, ROS1, 

terapia dirigida a alvos. 
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Abstract 

Lung cancer is one of the most frequent neoplasms, being the deadliest one 

worldwide. About 85% of lung cancer cases are histologically classified as non-small cell, 

and its diagnosis is generally done in an advanced stage of the disease, in which 

chemotherapy presents a low response rate and an average survival of about eight months. 

This low therapeutic effectiveness highlighted the need to improve the treatment of this type 

of neoplasms, by that in the last decade, there have been developed specific molecular 

targeted therapy drugs, of which stand out EGFR, ALK and ROS1, that have shown a better 

outcome – an average survival until two years. 

The molecular targeted therapy, being more selective, specific and less toxic than 

chemotherapy, has conquered distinction in the fight over this type of neoplasms. From this 

literature review it is intended to revisit the meaning of one of the targeted therapies, namely 

the one of ROS1, evaluating the oncogene intervention on lung’s carcinogenesis and the 

different drugs targeted to that mutation.  

To perform this revision article, the keyword ROS1 was mainly used in PubMed 

search engine, even though other bibliographic references quoted along the research have 

been consulted. 

Since crizotinib has been approved as ROS1-mutation targeted treatment line, there 

has been a substantial improvement in the overall survival of non-small lung carcinoma 

patients. However, they end up by developing resistance against this mutation, leading to 

the progression of the disease, highlighting the need to develop new drugs, more potent to 

overcome that mechanism. 

Recently, new drugs with inhibitory activity against ROS1 rearrangements have 

been tested in the treatment of this neoplasms, presenting each time better response rates 

and a consequent increase in overall survival of patients. However, in view of the number 

of studies presented so far, there are still few who prove unambiguously the efficacy of 

these drugs as a treatment line for these neoplasms. 

 

Keywords: ALK, crizotinib, Non-small cell lung carcinoma, ROS1, targeted therapy.  
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Abreviaturas 

 

ALK Cinase do linfoma anaplásico 

ARN Ácido ribonucleico 

AXL Anexelekto (palavra grega para descontrolado) 

Ba-F3 Linha celular pro-B dependente da interleucina 3 

cMET Recetor do fator de crescimento hepatocitário 

CPNPC Carcinoma do pulmão não pequenas células 

EGFR Recetor do fator de crescimento epidérmico 

FDA Food and Drug Administration  

FISH Hibridização fluorescente in situ 

IHC Imunohistoquímica 

KIT Membro da família do recetor do fator de crescimento 

derivado das plaquetas  

KRAS Oncogene do vírus do sarcoma de Kirst Rat 

NGS Next generation sequencing  

PET Tomografia por emissão de positrões 

RET Proteína rearranged during transformation 

RON Membro da família MET 

ROS1 Oncogene c-ros recetor tirosinacinase 

RT-PCR Reação da transcriptase reversa, seguida de uma 

reação em cadeia da polimerase 

TRK A/B/C Recetor tirosinacinase A/B/C 

VEGFR Recetor do fator de crescimento endotelial vascular 

VEGFR-2 Recetor do fator de crescimento endotelial vascular 2 
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Introdução 

A incidência de cancro tem vindo a aumentar devido ao envelhecimento da 

população, bem como ao aumento da prevalência de fatores de risco como o tabagismo, 

obesidade e a inatividade física. 1 A nível mundial, dados de 2018 estimam cerca de 18 

milhões de novos casos, sendo 9,5 milhões de mortes causadas por cancro.2 O cancro do 

pulmão é, em conjunto com o cancro da mama, o mais prevalente a nível mundial, com 

cerca de 2,1 milhões de novos casos em 2018. No entanto, é aquele que mais mata, 

representando 1,8 milhões de mortes causadas por cancro no mesmo período.3 Já em 

Portugal, o cenário é bem diferente, contando com 5284 novos casos de cancro do pulmão, 

sendo o quarto mais prevalente, ultrapassado pelo colorretal, mama e próstata em ambos 

os sexos. No entanto, foi aquele que mais mortes causou, cerca de 4671. Dividindo por 

género, é o terceiro mais prevalente no sexo masculino, com o principal a ser o da próstata 

seguido do colorretal, e o quarto mais prevalente no sexo feminino, com a neoplasia da 

mama como causa predominante.4 

Aproximadamente, 85% dos doentes com cancro do pulmão são diagnosticados 

com o subtipo histológico não pequenas células, estando a maioria deles num estádio 

avançado que torna inviável o tratamento com intenção curativa. 5 Nestes indivíduos, a 

quimioterapia citotóxica era, até pouco tempo, a primeira linha de tratamento, 

proporcionando um prolongamento limitado da sobrevivência do doente. De facto, no início 

do século XXI, apenas uma minoria dos doentes sobreviviam após um ano de diagnóstico, 

e menos de 15% sobrevivia por cinco anos.6 Dados de dois estudos, cujo objetivo era 

comparar os diferentes esquemas de quimioterapia e os seus resultados na sobrevivência 

global dos doentes, demonstraram uma sobrevivência média que rondou os oito a nove 

meses, com uma taxa de resposta que variou entre os 18 e os 28%. Verificou-se que não 

houve um esquema que fosse superior a outro, e que o benefício da quimioterapia 

combinada nos doentes com um bom estado geral era marginal. 7,8 Um estudo mais recente 

comparou a utilização de quimioterapia isolada ou em combinação com bevacizumab, um 

anticorpo monoclonal contra o fator de crescimento endotelial, demonstrando uma 

sobrevivência média de 10 meses com uma taxa de resposta de 15%, podendo atingir os 

12 meses e uma taxa de 35% quando adicionado o anticorpo.9 Assim, é de importância 

acrescida a necessidade de desenvolver novas terapêuticas de forma a melhorar o 

prognóstico destes doentes. Recentemente, houve um avanço importante na perceção da 

patogénese molecular que promove o desenvolvimento de cancro do pulmão. Os CPNPC 

passaram a ser definidos a nível molecular através da identificação e caracterização de 

oncogenes que são essenciais para a proliferação celular e sobrevivência, conduzindo ao 

crescimento sustentado das células cancerígenas. Desde a descoberta crucial do imatinib 
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como fármaco seguro e eficaz no tratamento da leucemia mieloide crónica, vários 

inibidores da tirosina cinase têm surgido como possíveis agentes no tratamento de diversos 

cancros.10 Nasce assim uma nova forma de tratamento, a terapia dirigida a alvos, que é 

mais específica, mais seletiva e menos tóxica que a quimioterapia, que até então havia 

atingido uma fase de plateau.6 

 

Objetivos 

A terapia dirigida a alvos moleculares tem tido uma importância crescente no 

combate a este tipo de neoplasias. Com esta revisão bibliográfica pretende-se revisitar a 

importância do gene ROS1 na carcinogénese do pulmão e as terapias dirigidas à mutação.  

 

Metodologia 

Para a realização deste artigo de revisão bibliográfica foi efetuada uma pesquisa de 

artigos na base de dados bibliográfica - PubMed. Apenas foram selecionados artigos 

publicados em inglês e entre o período de 2012-2019. A pesquisa incluiu também a procura 

de artigos nas referências bibliográficas de estudos que datam previamente a este 

intervalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Oncogene ROS1 

A deteção de alterações genéticas envolvendo a biologia do cancro do pulmão 

fornece alvos adequados para tratamento antineoplásico personalizado, tendo 

demonstrado grande melhoria no outcome clínico. Na ausência de alterações genéticas 

mais comuns nos CPNPC, tais como mutações nos genes EGFR ou KRAS ou fusões nos 

genes ALK, a procura de rearranjos no ROS1 é essencial. Apesar de raro, estando 

presente em apenas 0,5-2% dos adenocarcinomas do pulmão, representa cerca de 10000-

15000 novos casos a nível mundial de CPNPC ROS1 positivos em estádios avançados, 

pelo que a sua pesquisa é crucial.11 No entanto, devido à sua baixa prevalência, a 

quantidade de estudos de fase III comparando os diferentes inibidores da tirosina cinase e 

a quimioterapia são escassos, dificultando o estabelecimento de uma eficácia superior dos 

inibidores do ROS1 em relação à quimioterapia.12 

 O gene ROS1, localizado no cromossoma 6q22, codifica uma proteína tirosina 

cinase pertencente à família do recetor de insulina.13 A sua função é desconhecida, no 

entanto, alguns estudos sugerem que este desempenhe um papel na diferenciação celular 

epitelial.14 Sabe-se, porém, que a expressão resultante da fusão do ROS1 leva a uma 

proteína cinase constitutivamente ativada e à ativação de vias celulares envolvidas no 

crescimento e proliferação celular. 11,13,14 A proteína é constituída por uma porção 

intracelular C-terminal que contém o domínio cinase, um domínio transmembranar simples 

e uma porção extracelular N-terminal que contém múltiplas fibras de fribronectina tipo III.15  

 Rearranjos no gene ROS1 foram primeiramente detetados na linha celular do 

glioblastoma humano, sendo reportado a posteriori no colangiocarcinoma, carcinoma 

seroso do ovário, adenocarcinoma do cólon, adenocarcinoma gástrico e no CPNPC. 13 

Todos os rearranjos levam à fusão entre a porção intracelular 3’ do ROS1, que contém a 

codificação do domínio tirosina cinase, com a extremidade 5’ de um dos seus vários 

ligandos, tais como CD74, EZR, FIG1, CCD6, KDELR2, LRI3, SDC4, SLC34A2, TPM3 e 

TPD52L1.16 A fusão CD74-ROS1 é de facto a mais comum, com uma frequência estimada 

de 32%17 (tabela I). No entanto, independentemente do seu ligando, a retenção do seu 

domínio cinase é constante, obrigatório e suficiente para levar à carcinogénese sendo, no 

entanto, desconhecido se existem funções relativas às suas propriedades 

oncogénicas.11,13,15 

 Desta forma, o bem estabelecido papel do ROS1 na carcinogénese do cancro do 

pulmão, bem como a melhoria clínica major gerada pelo inibidor do ALK/ROS1, crizotinib, 

faz com que a deteção dos rearranjos do gene ROS1 seja uma tarefa essencial do domínio 

da medicina molecular.13  

 Na Europa, o rastreio deste oncogene é recomendado em não fumadores com 
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CPNPC em estadio avançado sem mutação do EGFR e ALK. Já nos fumadores, esse 

rastreio deverá ser feito apenas naqueles com histologia não escamosa.18 Dois estudos 

recentes mostraram que estes rearranjos do gene ROS1 são mais prevalentes no sexo 

feminino, em indivíduos jovens (<50anos), sem história de tabagismo, com 

adenocarcinoma e com estadio avançado (III ou IV).19,20 Apesar de estarem associados 

mais frequentemente a estes parâmetros clinico-patológicos, uma vez que estes rearranjos 

aparecem até 2% de todos os CPNPC, estes não podem ser usados exclusivamente no 

diagnóstico dos doentes ROS1 positivos. Para a deteção de rearranjos no gene ROS1, são 

usadas duas técnicas moleculares na sua identificação, nomeadamente in situ (IHC e 

FISH) e extrativas (RT-PCR e next generation sequencing).11  

 

Deteção do gene ROS1 

FISH 

Atualmente, o gold-standard para a deteção de rearranjos no gene ROS1 é a FISH, 

que consiste na utilização de uma sonda de cisão de duas cores. Nesta técnica, a sonda 

marca a extremidade 3’ (centromérica) com um fluorocromo verde, que é aquela que 

contém o domínio cinase do ROS1, e a extremidade 5’ (telomérica) com um flourocromo 

laranja13 (figura 1). Os critérios para interpretação do estado do ROS1 no CPNPC por FISH 

englobam dois padrões: padrão clássico, com um sinal de fusão e dois sinais 

correspondentes às extremidades 3’ e 5’, e um padrão atípico, com um sinal de fusão e um 

sinal correspondente à extremidade 3’ (o sinal da extremidade 5’ não está presente). 

Aplicando estes critérios, considera-se que o CPNPC é positivo para a existência de 

mutação do ROS1 se forem detetados estes padrões no mínimo em 15% de 50 núcleos 

neoplásicos avaliados. 11,17 Um estudo recente, que avaliou a positividade do ROS1 em 60 

adenocarcinomas do pulmão, demonstrou uma sensibilidade e uma especificidade de 

100% e 93,6%, respetivamente, utilizando o FISH como método standard. 21 

 

IHC 

O método IHC é uma ferramenta de relevo utilizada no rastreio dos CPNPC ROS1 

positivos, uma vez que apresenta uma boa sensibilidade, residindo o problema do mesmo 

na sua especificidade.17,22 Dada a raridade dos rearranjos ROS1 nos CPNPC, o seu 

rastreio é necessário de forma a evitar a utilização de FISH na análise de casos ROS1 

negativos e, portanto, diminuir os custos associados.23 Esta técnica utiliza um anticorpo 

monoclonal de coelho contra o ROS1 (D4D6), aplicado a várias diluições variando entre 

1:50 a 1:500. Esta proteína está praticamente ausente no tecido pulmonar humano normal, 

no entanto, através deste método, a mesma pode ser detetada nos pneumócitos tipo II 
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reativos, histiócitos, metaplasia bronquiolar e macrófagos, sendo crítica a utilização de um 

controlo externo positivo.11,13. A expressão de ROS1 ao nível da IHC revela uma coloração 

citoplasmática e/ou membranar finamente granular.23 Ainda assim,  este padrão pode variar 

e/ou estar na dependência da função e localização subcelular do ligando do gene de fusão. 

Por exemplo, um padrão mais citoplasmático tem vindo a ser associada à fusão CD74-

ROS1, enquanto um padrão mais membranar estará associado à fusão EZR-ROS122 

Atualmente, não existe um sistema universalmente aceite para quantificar os resultados da 

IHC. O sistema mais comummente usado baseia-se num método semi-quantitativo que 

considera um esquema de coloração de intensidade de quatro níveis crescentes de 

intensidade (0 a 3). Alguns autores adotaram um H-score, que considera a percentagem 

de células tumorais positivas e a intensidade da coloração anteriormente referida. Este 

score utiliza um limiar ótimo de positividade superior a 100. Frequentemente, os tumores 

portadores de rearranjos ROS1 apresentam uma expressão imunohistoquímica extensa, 

com uma intensidade de coloração entre os 2+/3+, que resultam num H-score superior a 

100.11 

 Um estudo recente realizado em 121 adenocarcinomas do pulmão triplo negativos 

(EGFR, ALK e KRAS negativos), demonstrou a pertinência da utilização de um algoritmo 

de rastreio baseado na deteção do ROS1 por IHC, confirmando os casos positivos ou 

duvidosos por FISH, com taxas de prevalência de rearranjos ROS1 positivos que atingiram 

os 7,4%.24  

 

RT-PCR 

Ao longo do tempo, várias técnicas non-in situ baseadas no RT-PCR têm vindo a 

ser desenvolvidas com o intuito de detetar rearranjos no gene ROS1. Estas são fáceis, 

rápidas de usar e relativamente baratas, porém necessitam de múltiplos conjuntos de 

primers específicos de forma a descriminar entre os ligandos de fusão conhecidos.23 Assim, 

ainda que esta técnica apresente uma sensibilidade e a especificidade consideravelmente 

elevadas, a presença de numerosos ligandos de fusão identificados ou ainda 

desconhecidos pode limitar o seu uso na prática clínica. Uma das outras limitações 

associadas é a necessidade de ARN de boa qualidade obtido de espécimes fixadas em 

formol e embebidas em parafina.11,13 

 Atualmente existem poucos estudos publicados que comparem estas três técnicas 

na deteção de rearranjos ROS1 em adenocarcinomas do pulmão. Contudo, parece existir 

conformidade de que são todas técnicas promissoras na deteção de casos ROS1 positivos, 

com taxas de concordância acima dos 90%.21,23 
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NGS 

Um diverso número de novas e promissoras técnicas baseadas em NGS tem vindo, 

recentemente, a ganhar popularidade devido à sua capacidade de detetar múltiplos genes 

de fusão oncogénicos (como o ALK, RET, ROS1, entre outros) através de quantidades 

mínimas de ARN.17,23  

 Os resultados apresentados pelos métodos extrativos, na deteção de rearranjos 

ROS1 e a possibilidade de detetarem múltiplos genes de fusão oncogénicos, podem vir a 

limitar o uso de IHC e FISH, num futuro próximo. Ainda assim, é ainda necessária uma 

maior validação clínica de forma a que estas técnicas substituam o FISH como método de 

rotina na identificação desses rearranjos nos CPNPC.11 
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Aplicações terapêuticas 

O avanço da tecnologia e um profundo conhecimento da heterogeneidade do cancro 

a nível molecular levou ao desenvolvimento de técnicas de diagnóstico e terapêutica cada 

vez mais precisas. Desta forma, o outcome clínico tem vindo a melhorar exponencialmente, 

alterando a história natural dos cancros. Apesar do desenvolvimento destas novas 

terapêuticas mais específicas, a quimioterapia citotóxica continua a ser a principal 

terapêutica na maioria dos doentes com doença avançada.25 

 

Crizotinib 

Dados pré-clínicos sugerem que o ROS1 poderá ser também um alvo para os 

inibidores da tirosina cinase do ALK, devido à alta similaridade desse domínio. 26 O conjunto 

com a noção clínica que os doentes com rearranjos ROS1 partilham características 

clínicopatológicas com aqueles com arranjos ALK conduziu à descoberta do crizotinib 

como possível terapia no tratamento destes cancros. 27 

De um estudo realizado em 1073 doentes com CPNPC, 18 (1,7%) eram ROS1 

positivos. In vitro, foi demonstrada atividade do crizotinib em células ROS1 positivas, 293 

das quais portadoras do ligando CD74. Como complemento deste estudo de fase I foi 

avaliada a sensibilidade do crizotinib num doente com CPNPC ROS1 positivo. Foi 

demonstrada uma diminuição da massa tumoral, com uma resposta praticamente 

completa, o que evidenciou uma atividade clínica deste fármaco contra este tipo de 

tumores.28 Estes resultados permitiram iniciar outras investigações que vieram reforçar o 

papel do crizotinib como terapêutica eficaz nos casos ROS1 positivos. 

Num outro estudo, realizado em 50 doentes com CPNPC ROS1 positivos, obteve-

se uma taxa de resposta de 72% com o crizotinib, com uma média de progressão livre da 

doença de 19,2 meses, que comparando com doentes ALK positivos, foi substancialmente 

maior (9,7 meses). Assim, esta análise demonstrou uma atividade antitumoral marcada do 

crizotinib em doentes ROS1 positivos em estadio avançado, predizendo uma inibição mais 

potente do ROS1 do que do ALK. Para explicar este resultado foi demonstrada uma ligação 

mais forte entre o crizotinib e o ROS1 do que com o ALK. Porém, os rearranjos ROS1 

podem, em teoria, conferir apenas um prognóstico mais favorável independentemente do 

tratamento, provavelmente pela sua biologia intrínseca. 16 

 Um estudo de 2015, realizado em caucasianos ROS1 positivos, teve como objetivo 

demonstrar uma sobrevida global maior nestes doentes quando comparados com outros 

CPNPC, mesmo nos que estavam sujeitos a terapias dirigidas ao ALK e/ou EGFR. Em 

termos de resultados, aqueles com rearranjos ROS1 positivos alcançaram uma sobrevida 

global superior de entre todos os subgrupos (ALK, EGFR), de cerca de 36,7 meses. Apesar 



8 

de não ter sido alcançada, quando sujeitos ao tratamento com crizotinib, a sobrevida global 

média estimada foi 5,3 anos. Assim, esta análise demonstrou um benefício potencial da 

quimioterapia neste subgrupo, no que se refere à sobrevida global e taxa de resposta, e 

reforça a linha de pensamento de que o crizotinib apresenta uma alta eficácia no tratamento 

destes CPNPC ROS1 positivos. Juntos, o uso de quimioterapia e crizotinib em doentes 

ROS1 positivos em estadio IV, parece representar um dos melhores fatores de prognóstico 

até à data. 27 Estes estudos foi pioneiro na aprovação do crizitonib pela FDA no tratamento 

de CPNPC ROS1 positivos em março de 2016,26 momento a partir do qual este gene 

começou a ser considerado um alvo terapêutico promissor. 29 

Na Europa, um estudo retrospetivo avaliou 32 doentes ROS1 positivos segundo dois 

parâmetros: progressão livre de doença e taxa de resposta, resultando respetivamente em 

9,1 meses e 80%. Na Ásia Oriental foi também realizado um estudo com 127 casos de 

CPNPC ROS1 positivos que haviam sido tratados com três ou menos ciclos de 

quimioterapia. A taxa de resposta ao crizotinib foi de 72%, com 17 respostas completas e 

74 respostas parciais. A média da duração da resposta foi de 19,7 meses e a média da 

progressão livre de doença foi 15,9 meses, demonstrando assim um benefício inequívoco 

na utilização do crizotinib nestes casos.30 

Na Europa, a introdução do crizotinib como tratamento de CPNPC ROS1 positivo 

em estadios avançados data de agosto de 2016 e teve como referência dois ensaios 

prospetivos (EUROCROSS E AcSé) 26. O primeiro envolveu esforços de dois países, 

Alemanha e Espanha, no qual se observou uma taxa de resposta de 69% em 29 casos 

elegíveis de entre os 34 ROS1 positivos pelo método de FISH. Essa percentagem subiu 

aos 84% quando apenas se testaram aqueles que eram positivos para o ROS1 através de 

NGS. 31 O segundo estudo obteve resultados semelhantes, com uma taxa de resposta de 

cerca de 71% e uma progressão livre de doença média de 10 meses. 32 

Atualmente, o crizotinib é a única terapia dirigida a alvo aprovada para o tratamento 

de tumores ROS1 positivos. 33 No entanto, tal como nos CPNPC ALK positivos, a 

resistência ao crizotinib eventualmente acaba por se desenvolver, levando à progressão 

da doença, limitando o seu benefício clinico a longo prazo.10,11  

A primeira resistência publicada ao crizotinib em CPNPC ROS1 positivo data de 

2013, no qual os resultados da biópsia revelaram uma mutação adicional no gene ROS1, 

com substituição da glicina por arginina no codão 2032 (G2032R), que não havia sido 

detetada na biópsia pré-tratamento. Após a morte do doente, o resultado da autópsia 

demonstrou que todos os locais de doença tinham a mutação G2032R, sugerindo que a 

expansão e propagação de clones G2032R poderá ter sido o mecanismo responsável pela 

resistência ao crizotinib. Apesar de não ter sido uma mutação localizada no gatekeeper, 

confere resistência à inibição do ROS1 por interferência com o local de ligação do inibidor.10 
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A resistência ao crizotinib dirigido por mutações adicionais e pelo aparecimento de um 

número elevado de cópias do gene, têm vindo a ser descritos como principais mecanismos 

de resistência ao crizotinib.34 

Além disso, o crizotinib parece ter uma baixa penetração através da barreira 

hematoencefálica, o que torna o sistema nervoso central o local de recaída mais propício 

dos CPNPC tanto ALK positivos35, como muito provavelmente ROS1 positivos. 

Desta forma, recentemente têm surgido inibidores ALK mais potentes, que têm sido 

usados para ultrapassar este fenómeno de resistência ao crizotinib em CPNPC ALK 

positivos, sendo que alguns destes também têm como alvo o ROS1.16 Ceritinib, alectinib e 

brigatinib são exemplos de inibidores de segunda geração aprovados para o tratamento de 

CPNPC ALK positivos com alguma atividade para o ROS1 mas que, no entanto, falham na 

inibição de CPNPC ROS1 positivo resistentes ao crizotinib, razão pela qual é urgente o 

desenvolvimento de inibidores da tirosina cinase ROS1 mais potentes. São exemplo disso 

o foretinib e o cabozantinib que são 50 vezes mais potentes na inibição do ROS1 que o 

crizotinib, e mais recentemente o lorlatinib, 100 vezes mais potente.34 

Através de tecnologias avançadas assistidas por computador, tais como o desenho 

de fármacos baseado na estrutura, homologia e parâmetros lipofílicos eficientes, vários 

inibidores potentes e seletivos contra a proteína codificada pela forma mutada do ROS1 

foram sintetizados. 29 

 

Ceritinib 

O ceritinib é um inibidor de segunda geração, com uma alta seletividade e vinte 

vezes mais potente que o crizotinib, sendo capaz de ultrapassar a resistência ao ALK, tanto 

in vitro como clinicamente. No entanto, o seu potencial nos tumores em progressão sob o 

crizotinib parece menos promissor. 11,36 

Na Coreia do Sul foi realizado um estudo que englobou 32 doentes com CPNPC 

ROS1 positivos em estadios avançados, que tinham sido tratados com múltiplos ciclos de 

quimioterapia. Destes 32 doentes, apenas dois tinham feito tratamento prévio com 

crizotinib. Foi administrado ceritinib numa dose de 750 mg por dia. De entre os doentes 

crizotinib-naive a taxa de resposta foi de 62% com uma taxa de controlo da doença de 

81%. A progressão livre de doença média foi de 9,3 meses para todos os doentes e 19,3 

para os crizotinib-naive. Os dois doentes ao qual foi administrado crizotinib não obtiveram 

sinais de melhoria clínica após o início de ceritinib. Deste estudo concluiu-se que o ceritinib 

é ativo em doentes com CPNPC ROS1 positivos que são crizotinib-naive, no entanto, 

pareceu não ter atividade nos doentes com resistência adquirida ao crizotinib.37 De entre 

os doentes envolvidos neste estudo, cinco deles apresentavam metástases cerebrais, 

sendo que se verificou controlo da doença a nível cerebral em quatro deles (80%). 38 Ao 
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contrário do crizotinib que é conhecido por ter pouca penetração através da barreira 

hematoencefálica35, o ceritinib parece atingir maiores concentrações a nível cerebral. Mas 

este estudo representa uma amostra pequena, pelo que a verdadeira atividade cerebral do 

ceritinib permanece indeterminada.12  

Até hoje, há apenas registo de um caso que sugere que o ceritinib tem atividade 

antineoplásica contra CPNPC ROS1 positivo após tratamento com crizotinib. É o caso de 

um homem de 77 anos diagnosticado com um adenocarcinoma negativo para EGFR, 

BRAF, KRAS e ALK. Após realizar quimioterapia neoadjuvante com quatro ciclos de 

quimioterapia, a TC demonstrou aumento da nodularidade. Através de NGS foi revelado 

um rearranjo CD72-ROS1, razão pela qual o doente iniciou crizotinib 250 mg oral duas 

vezes do dia. O doente permaneceu livre de doença durante 13 meses, momento a partir 

do qual a TC revelou dois nódulos ao nível do lobo superior do pulmão direito e a RM 

demonstrou metástases a nível cerebral. O doente foi envolvido num ensaio com 

ipilimumab e radioterapia, no entanto, a sua doença progrediu. Desta forma, foi inserido 

num estudo em doentes com tumores ALK ou ROS1 positivos, em que foi administrado 

ceritinib a uma dose de 750 mg oral por dia. Após quatro ciclos, demonstrou-se uma taxa 

de resposta de 56%, com uma diminuição das metástases a nível cerebral.39 Está em fase 

de desenvolvimento um estudo de fase II com o intuito de avaliar a atividade do certinib em 

doentes com CPNPC ROS1 positivos, cuja data prevista de finalização é em outubro de 

2020. No entanto, até ao momento, não existem dados consistentes e inequívocos a provar 

que o ceritinib consiga ultrapassar a resistência ao crizotinib neste tipo de tumores.36  

 

Alectinib 

 O Alectinib é um inibidor ALK de segunda geração, que foi sintetizado de forma a 

inibir o ALK de forma mais potente e seletivo que o crizotinib, ultrapassando assim a sua 

resistência. Estudos pré-clínicos demonstraram que este inibidor é ativo contra a mutação 

gatekeeper  L1196M (substituição da Leucina por metionina no codão 1196), que confere 

resistência à maioria das cinases inibitórias.40 

Um estudo de fase II realizado em doentes com CPNPC ALK positivos refratários 

ao crizotinib demonstrou uma taxa de resposta geral de 50% e uma progressão média livre 

de doença de 8,9 meses. Este estudo demonstrou também uma excelente atividade 

cerebral, com uma taxa de resposta geral de 57%, taxa de controlo da doença de 87% e 

uma duração média de resposta a nível cerebral de 10,3 meses.41 Num estudo de fase III 

(ALUR) em indivíduos com CPNPC ALK positivos que progrediram sob o crizotinib foi 

comparado a quimioterapia versus alectinib como tratamento de 2ª linha. Este envolveu 

107 doentes que tinham sido sujeitos ao crizotinib, obtendo-se uma sobrevivência livre de 

progressão média substancialmente maior no subgrupo do alectinib do que no da 
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quimioterapia, 9,6 meses vs 1,4 meses (hazard ratio 0.15, p<0.001). Naqueles com 

metástases cerebrais, a taxa de resposta objetiva foi de 54,2% com o alectinib e 0% com 

a quimioterapia.42 Pode-se então concluir que o alectinib é altamente ativo no CPNPC ALK 

positivo refratário ao crizotinib, incluindo aqueles com metástases cerebrais. 

No entanto, o alectinib não demonstrou atividade inibitória contra o oncogene 

ROS1.43 

 

Brigatinib 

O Brigatinib é um inibidor ALK de segunda geração, que foi aprovado em abril de 

2017 pela FDA como tratamento do CPNPC metastático ALK positivo, com o intuito de 

ultrapassar a resistência adquirida ao crizotinib, ceritinib e alectinib.44 Este inibidor também 

tem atividade contra o ROS1, com uma potência semelhante ao ALK, independentemente 

do ligando.45 

Foi realizado um estudo de fase II, em 222 doentes com CPNPC ALK positivos 

resistentes ao crizotinib com uma taxa de resposta geral de 54% e uma progressão média 

livre de doença de 12,9 meses naqueles que haviam recebido 180 mg/dia. Naqueles com 

metástases cerebrais, a taxa de resposta geral foi de 67%, demonstrando uma boa 

capacidade do brigatinib em ultrapassar a barreira hematoencefálica.46 

Apesar de apresentar atividade contra o oncogene ROS1, não existem estudos que 

demonstrem a sua eficácia em CPNPC ROS1 positivos.   

 

Entrectinib 

O entrectinib é um inibidor das tirosina cinases TRKA/B/C, ALK e ROS1 que 

demonstrou uma potente atividade antineoplásica contra vários tipos de tumor, 

nomeadamente os CPNPC. 47 Devido ao facto do entrectinib ter demonstrado atividade in 

vitro e in vivo em tumores ALK positivos, bem como a similaridade entre o ALK e o ROS1, 

a sua atividade foi testada em diferentes ensaios. Foi demonstrado uma forte inibição da 

proliferação de células Ba/F3-ROS1 in vitro que, quando testado in vivo em ratos, o fármaco 

induziu uma regressão completa do tumor após 10 dias de tratamento contínuo.48 

A atividade deste inibidor foi posteriormente avaliada em dois estudos de fase I, em 

doentes com tumores sólidos metastáticos, incluindo doentes com metástases ao nível do 

sistema nervoso central.49 Dois estudos de fase I/II: ALKA-372-001 e o STARTRK-1 

apresentavam uma média de idades de 55 anos, sendo que a maioria dos doentes tinha 

um performance status de 0-1 e recebera três ou mais linhas de tratamento.49 Em relação 

ao primeiro estudo, ALKA-372-001,  31 doentes foram tratados com três tipos de esquema 

diferentes, todos com um período de 28 dias. No esquema A, foram inseridos 19 doentes, 
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aos quais foi administrado doses superiores a 800 mg/m2 sem grande risco para o doente. 

Nos esquemas B e C, ainda em fase de desenvolvimento, foi dado o entrectinib de forma 

diária e sob o esquema 4diasON/4diasOFF, respetivamente. No esquema B utilizaram-se 

duas doses, 200 mg/m2 em três doentes e 400 mg/m2 nos outros três. No esquema C 

administrou-se 400 mg/m2 em 3 doentes e 800 mg/m2 nos outros três. De entre os 

diferentes tipos de tumores, sete eram CPNPC ROS1, onde em quatro deles se observou 

uma resposta objetiva, com uma duração média de seis meses. Se se avaliar apenas 

aqueles a quem foi administrada uma dose ≥ 400 mg/m2, a taxa de resposta foi de 80% 

(quatro em cinco doentes). A maioria dos efeitos adversos foram de grau 1 ou 2, sendo o 

entrectinib bem tolerado. Astenia e fraqueza muscular foram os efeitos de grau ≥ 3, ambos 

reversíveis com modificação da dose. Neste ensaio, foi observada uma atividade 

antineoplásica significativa em doentes com alterações moleculares, principalmente em 

CPNPC ROS1 positivos em doses ≥ 400 mg/m2.50 

Em relação ao segundo, STARTRK-1, ao contrário do anterior, todos os doentes 

receberam uma dose diária contínua durante 28 dias. O estudo foi iniciado com doses ≥ 

400 mg/m2, de forma a obter a dose ideal para iniciar um estudo de fase II.51  

O resultado destes dois estudos foi reportado em 2017, envolvendo 119 doentes. 

Destes, foram definidos como elegíveis para fase II apenas 30, que apresentavam um de 

cinco genes (TRKA/B/C, ROS1 ou ALK), eram inibidor tirosina cinase–naíve e cuja dose 

atingiu exposição terapêutica consistentes com 600 mg/dia. De entre aqueles ROS1 

positivos (14), observou-se uma resposta objetiva em 12 (86%), sendo 11 deles CPNPC e 

três melanoma. Em setembro de 2017, 32 doentes com CPNPC ROS1 positivos, sem 

história prévia de exposição a terapias dirigidas a esse alvo, foram envolvidos nos estudos 

STARTRK-2, STARTRK-1 e ALKA-372-001. A taxa de resposta objetiva foi de 75% (24 em 

32), incluindo sete dos onze doentes com metástases no SNC. A duração média de 

resposta foi de 17,2 meses, com uma progressão média livre de doença de 19,1 meses. 

Os efeitos adversos mais comuns foram fadiga, disgeusia e tonturas.52 

Destes estudos é possível concluir que o entrectinib é uma terapêutica dirigida a 

alvo segura e potente, que demonstrou uma atividade antineoplásica promissora em 

primeira linha de tratamento de CPNPC ROS1 mutado, com potencial de atravessar a 

barreira hematoencefálica. 

 

Cabozantinib 

Atualmente, o cabozantinib, um inibidor da tirosina cinase do cMET/VEGFR/RET, 

está aprovado para o tratamento do carcinoma medular da tiróide metastático. Num estudo 

de fase III em doentes com este tipo de carcinoma, verificou-se uma melhoria da 

progressão livre da doença média atingindo valores de 11,2 meses, comparado com o 
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grupo placebo que apenas atingiam quatro meses.53 

Desta forma, este fármaco tem vindo a ser amplamente investigado na clínica, 

existindo já estudos em doentes com cancro da próstata, carcinoma de células renais e 

CPNPC. 54 Assim, e focando o nosso interesse neste último tipo de neoplasias, dados pré-

clínicos demonstraram a capacidade do cabozantinib em inibir a sobrevivência do CD74-

ROS1 wild-type, bem como daqueles que adquiriram mutações que conferem resistência 

ao crizotinib, tais como G2032R ou L2026M (Leucina por Metionina no codão 2026).55 

Um estudo de fase II realizado em 60 doentes com CPNPC que haviam recebido 

em média duas linhas de tratamento, demonstrou atividade clínica do cabozantinib no que 

se refere à taxa de resposta geral e regressão de lesões tumorais. Objetivou-se uma taxa 

geral de controlo da doença de 38% e regressão das lesões tumorais em 30 dos 47 que 

apresentavam metástases. No entanto, a mutação ROS1 não foi testada nestes doentes 

pelo que não se pode assumir a partir deste estudo que este inibidor apresente atividade 

contra a mesma.56 

Dada a eficácia do cabozantinib em modelos pré-clínicos, foi administrado a uma 

mulher de 53 anos com CPNPC ROS1 positivo que desenvolveu resistência ao crizotinib. 

Um TC torácico realizado quatro semanas após o seu início evidenciou o desaparecimento 

da massa dominante no lobo superior esquerdo e redução da lesão do lobo inferior direito 

(Figura 2). Porém, a doente decidiu descontinuar o tratamento devido a efeitos adversos, 

nomeadamente eritrodisestesia palmoplantar de grau III. 54 Até à data, houve o relato de 

quatro outros casos de doentes com CPNPC ROS1 positivos que desenvolveram 

resistência ao crizotinib aos quais foi dado cabozantinib. A taxa de resposta geral foi de 

100%, com uma taxa de resposta objetiva de 25% e uma progressão média livre de doença 

que variou entre os 4,9 e os 13,8 meses. Pela primeira vez foi verificada uma aparente 

atividade intracerebral do cabozantinib em doentes em progressão sob o crizotinib57 (tabela 

II). Apesar de haver poucos estudos e casos reportados sobre a eficácia deste inibidor 

sobre CPNPC com rearranjos ROS1, é encorajador o facto de todos eles terem respondido 

ao tratamento, o que permite aferir uma importância do cabozantinib em estudos futuros.  

 

Foretinib 

 O foretinib é um inibidor de múltiplas cinases que tem como alvo o MET, VEGFR-

2, RON, KIT e AXL.58 Utilizando uma abordagem multidisciplinar, foi verificado em modelos 

humanos e de ratos que o foretinib é um inibidor altamente eficaz do ROS1, demonstrando 

uma potência maior quando comparado com o crizotinib, tanto in vitro como in vivo. Um 

estudo in vitro baseado em ensaios celulares, clones resistentes ao crizotinib foram 

recobertos com concentrações crescentes de foretinib até 1500 nM, concentrações estas 

que são menores do que aquelas atingíveis em doentes. No entanto, todas as mutações 
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foram inibidas pelo foretinib.59 A mutação CD74-ROS1G2032R, uma das primeiras mutações 

a serem descritas em doentes que progrediram sob o crizotinib10, foi inibida em 

concentrações plausíveis a nível clínico. Desta forma, perante este estudo foi concluído 

que o foretinib é um inibidor ROS1 mais potente que o crizotinib, podendo ser igualmente 

promissor como tratamento de 1ª linha em CPNPC ROS1 positivos, ou como 2ª linha em 

doentes que progridam sob o crizotinib.59 Ainda assim, ao contrário do inibidor ALK/ROS1 

crizotinib foi demonstrado que o foretinib é um fraco inibidor ALK, pelo que se pode aferir 

que nem todos os inibidores ROS1 possuem atividade inibitória recíproca para o ALK, 

contrariamente aquilo que havia sido descrito até agora.60 

Um estudo de fase I realizado em 40 doentes com tumores sólidos teve como 

objetivo primário determinar a dose máxima tolerada e o perfil de segurança. Estes doentes 

foram tratados com oito doses diferentes, atingindo-se uma dose tolerada máxima de 3,6 

mg/kg. Do total de doentes, apenas em três se objetivou resposta, dois carcinomas células 

renais e um carcinoma medular da tiróide, obtendo-se uma doença estável em 22 doentes. 

A dose de foretinib recomendada foi de 240 mg, administrada nos primeiros cinco dias de 

ciclos de 14 dias, e foi identificada como tendo uma segurança e farmacocinética 

aceitáveis, de forma a ser utilizada em estudos de fase II subsequentes.61  

 Em abril de 2014 foi iniciado um estudo de fase II para avaliar o foretinib em doentes 

com CPNPC ROS1 positivos, no entanto, a GlaxoSmithKline, decidiu terminar o estudo 

nesse mesmo mês pelo que, até à data não existem mais estudos de fase II que avaliem a 

taxa de resposta do foretinib em doentes com CPNPC ROS1 positivos. 

 

 Lorlatinib 

Mais recentemente, um inibidor da tirosina cinase de 3ª geração, o lorlatinib, foi 

construído de forma a abranger as melhores características que um inibidor ALK/ROS1 

deve ter. 62 Estudos pré-clínicos demonstraram distintamente essa particularidade: 

seletividade contra as duas tirosinas cinases, potência superior contra estes alvos e contra 

a maioria das mutações conhecidas e evidência de regressão das metástases cerebrais 

em modelos de ratos.63 Esta última particularidade demonstra a sua capacidade de 

penetração da barreira hematoencefálica, que é considerada essencial para um ótimo 

outcome terapêutico e que foi confirmada in vivo, usando a PET, num estudo com primatas 

não-humanos que forneceu confirmação da sua rápida captação a nível cerebral.64 

Um estudo de fase I em doentes com CPNPC ALK ou ROS1 positivos foi publicado 

em 2017, e teve como objetivo analisar a segurança, a eficácia e as propriedades 

farmacocinéticas, tendo como base os dados pré-clínicos anteriormente demonstrados. 

Neste estudo, 54 doentes receberam pelo menos uma dose de lorlatinib, sendo que 41 

eram ALK positivos, doze eram ROS1 postivos e um não apresentava um status definido. 



15 

Destes, 28 tinham recebido duas ou mais linhas de inibidores da tirosina cinase e 39 

apresentavam metástases cerebrais. De entre os ROS1 postivos, foi objetivada resposta 

em metade, sendo que sete deles tinham sido tratados anteriormente com crizotinib. Os 

efeitos adversos observados mais comuns foram a hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia, que não constituíram um problema pois foram facilmente geridos 

farmacologicamente. Foi também definida uma dose limitante de toxicidade de 200 mg/dia, 

fixando-se os 100 mg/dia como dose recomendada para a fase II.65 

Num estudo de fase II, foi administrado 100 mg/dia de lorlatinib em ciclos de 21 dias 

a doentes com CPNPC ALK ou ROS1 positivos. De entre aqueles ALK positivos (227 em 

276), foram subdivididos em cinco grupos. O primeiro grupo era constituído por uma 

amostra de 30 doentes, dos quais nunca haviam recebido nenhum tipo de tratamento, no 

qual foi objetivada uma resposta em 27 (90%). Destes, três apresentavam metástases 

cerebrais, onde foi constatada uma taxa de resposta cerebral de 66,7% (2). Os outros 

subgrupos foram divididos de acordo com o tipo e a quantidade de inibidores aos quais 

tinham sido sujeitos. Obteve-se uma resposta em 93 (47%) de entre 198 doentes, com uma 

resposta intracraniana em 51 (63%) de entre 81 doentes. Foi também constatada uma taxa 

de resposta maior naqueles que apenas tinham sido tratados com crizotinib, em 

comparação com aqueles que tinham sido sujeitos a um ou mais inibidores sem ser o 

crizotinib. Os resultados da atividade antitumoral para o ROS1 não foi relatada neste artigo, 

e será reportada separadamente num futuro próximo66 (tabela III). 

Um estudo asiático incluiu 12 doentes com CPNPC, 10 dos quais ALK positivos e 

dois ROS1 positivos, em que todos eles tinham sido tratados com inibidores da tirosina 

cinase de 1ª ou 2ª geração. A taxa de resposta global foi de 64% e a taxa de controlo da 

doença de 91%. Em todos aqueles com metástases cerebrais, três casos ALK positivos, 

foi objetivada uma resposta, sendo esta completa num e parcial nos outros dois. Mais uma 

vez, o efeito adverso mais comum foi a hipercolesterolemia. 67    

Nota-se, assim, uma importante atividade geral e cerebral do Lorlatinib contra 

CPNPC ALK e ROS1 positivos que haviam progredido sob inibidores da tirosina cinase de 

1ª e 2ª geração, o que permite aferir que este poderá representar uma linha de tratamento 

eficaz contra estas neoplasias. Segundo esta linha de pensamento, o lorlatinib foi aprovado 

em novembro de 2018 nos Estados Unidos da América  para o tratamento de CPNPC ALK 

positivo, no entanto, ainda não está preconizado o seu tratamento naqueles com rearranjos 

ROS1.68 
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Conclusão 

Com o aumento da incidência do cancro, tem sido registado um maior número de 

pessoas sob regimes de quimioterapia, agressivas, mas que, no entanto, não traduzem um 

aumento da sobrevida. 

Durante a última década têm sido feitos progressos na perceção da patogénese 

molecular de CPNPC, nomeadamente na identificação e caracterização de oncogenes, que 

se revelam essenciais para o crescimento sustentado das células cancerígenas, tais como 

o ROS1. A alta similaridade do domínio da tirosina cinase do ALK com o ROS1 levantou a 

questão de que estes poderiam ser alvos dos mesmo inibidores. Estes dados, juntamente 

com a partilha de características clínicopatológicas entre os doentes, induziu o estudo de 

fármacos capazes de inativar este oncogene, culminando na aprovação do crizotinib como 

tratamento de tumores ROS1 positivos. Foram demonstradas altas taxas de resposta, com 

um aumento da sobrevida global e uma progressão média livre de doença maior. Mas, tal 

como para os inibidores do ALK, os doentes com CPNPC ROS1 positivos acabam por 

desenvolver resistência ao crizotinib, o que resulta na progressão da doença, 

principalmente com o aparecimento de metástases a nível cerebral. Desta forma, houve 

necessidade de desenvolver novos fármacos mais potentes capazes de ultrapassar esta 

situação.   

Os novos fármacos com atividade inibitória contra os rearranjos ROS1 são cada vez 

mais promissores, com taxas de resposta cada vez melhores, com menores ciclos de 

tratamento e com maior penetração da barreira hematoencefálica, sem que, no entanto, 

aumentem substancialmente os efeitos laterais, tornando-os numa terapia dirigida a alvos 

mais segura e eficaz.  

 Dos fármacos revisitados, nem todos demonstraram atividade inibitória requerida, 

e daqueles que mostraram a quantidade de estudos a comprovar a sua função inibitória 

contra o oncogene ROS1 até à data é escassa.  Os inibidores de 2ª geração do ALK 

parecem pouco promissores quanto à capacidade de superar a resistência conferida pelo 

crizotinib aos CPNPC ROS1 positivos, pelo que dificilmente se tornariam uma linha de 

tratamento contra estas neoplasias. O entrectinib demonstrou uma atividade neoplásica 

promissora como primeira linha de tratamento, com potencial de atravessar a barreira 

hematoencefálica; no entanto, questiona-se a sua capacidade de ultrapassar a resistência 

conferida pelo crizotinib devido à inexistência de estudos. Até ao momento, estudos 

demonstraram que o cabozantinib parece inibir o oncogene ROS1 em CPNPC que 

progrediram sob crizotinib. Apesar de todos eles parecerem responder à terapêutica, 

apenas um número escasso de casos foi reportado, pelo que será necessária maior 

confirmação através de estudos posteriores. O foretinib parece inibir o ROS1 de forma mais 
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potente e seletiva que o ALK, porém, não existe confirmação da atividade inibitória deste 

fármaco em CPNPC ROS1, contestando-se o benefício nos doentes com CPNPC ROS1 

positivos a progredir sob crizotinib. Por último, o lorlatinib, inibidor do ALK de 3ª geração, 

foi o mais promissor, tendo apresentado uma importante atividade geral e cerebral contra 

os CPNPC ROS1 positivos que haviam progredido sob inibidores da tirosina cinase de 1ª 

e 2ª geração. Assim, fica a expectativa de poder vir a representar uma linha de tratamento 

eficaz contra estas neoplasias num futuro próximo. 

 Com esta revisão torna-se evidente a necessidade de haver um maior número de 

estudos a comprovar a capacidade destes fármacos, de forma a constituírem uma 2ª linha 

de tratamento nos CPNPC ROS1 positivos. É imperativa, ainda, a necessidade de 

desenhar e sintetizar novos fármacos com uma atividade contra o oncogene ROS1, que se 

mostre mais seletiva e mais potente de forma a ultrapassar a resistência ao fármaco de 1ª 

linha aprovado para o tratamento de CPNPC ROS1 positivos, o crizotinib. 
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Anexos 

 
Tabela I - Frequência de vários ligandos do ROS1 no CPNPC. Adaptado de 
Pal P, Khan Z (2017)17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32%

6%

17%

11%

15%

3%

1%

1%
1%

13%

FREQUÊNCIA DOS LIGANDOS ROS1

CD74 EZR SLC34A2 SDC4 TPM3 FIG KDELR2 CCDC6 LRIG3 Desconhecido



19 

Tabela II - Resumo dos quatro CPNPC ROS1 positivos aos quais foram 
administrados cabozantinib. Adaptada de Sun TY. et al (2018)57. 
 

Caso Crizotinib 

(meses) 

Ceritinib 

(meses) 

Cabozantinib 

(meses) 

Progressão 

livre de 

doença 

com 

crizotinib 

(meses) 

Metástases 

cerebrais 

sob 

crizotinib 

Melhor 

taxa de 

resposta 

geral 

Taxa de 

controlo 

da 

doença 

Taxa de 

resposta 

objetiva 

1 7.9 2.1 18.3 13.8 - Resposta 

parcial 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

25% 

2 12.4 1.4 5.1 4.9 Sem 

progressão 

da doença 

por 4.9 

meses 

Doença 

estável 

3 10.6 2.9 10.9 7.4 Doença 

estável por 

10.6 meses 

Doença 

estável 

4 35.1 - 2.2 - - Doença 

estável 
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Tabela III – Resposta geral e intracraniana nos diferentes subgrupos de 
CPNPC ALK positivos aos quais foram oferecidos lorlatinib. Tabela adaptada 
de Solomon BJ. et al (2018)66. 
 

 

 Tratamento naive Crizotinib prévio 

com ou sem 

quimioterapia 

Inibidor ALK 

prévio não 

crizotinib com ou 

sem 

quimioterapia 

≥2 inibidores ALK 

prévios com ou 

sem 

quimioterapia 

≥1 inibidores ALK 

prévios com ou 

sem 

quimioterapia 

Resposta geral  

Casos 30 59 28 111 198 

Resposta objetiva 27 (90%) 41 (69,5%) 9 (32,1%) 43 (38,7%) 93 (47%) 

Resposta 

intracraniana 

 

Casos 3 23 9 49 81 

Resposta objetiva 2 (66,7%) 20 (87%) 5 (55,6%) 26 (53,1%) 51 (63%) 
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Figura 1 – Diferentes padrões de positividade para o ROS1 pela técnica de 
FISH. Imagem pertence a Rossi G. et al (2017)13. 
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Figura 2 – Demonstração imagiológica da atividade antitumoral do 
cabozantinib num doente com CPNPC ROS1 positivos que progrediu sob o 
crizotinib e múltiplas linhas de quimioterapia citotóxica. A e B, tomografia 
computorizada torácica prévia ao início da terapia com cabozantinib, 
demonstrando uma massa dominante no lobo superior esquerdo (B, seta 
preta), medindo 4,3cm no seu maior diâmetro e opacidades (A, setas pretas) 
e um nódulo de 1,7cm no lobo inferior direito (B, seta branca). C e D, 
tomografia computorizada torácica 4 semanas após o início da terapia com 
cabozantinib, demonstrando resolução quase completa da lesão dominante 
do lobo superior esquerdo (C) e diminuição da lesão do lobo inferior direito, 
medindo agora 1,4 cm (D, seta branca).  Imagem pertence a Chong CR. et 
al (2017)54. 
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