
              

 

 
Posicionamento SBOC 

Consulta Pública Conitec nº 37/2022 

Trastuzumabe entansina em monoterapia para tratamento de pacientes com câncer de 
mama HER2- positivo metastático ou localmente avançado não ressecável, com tratamento 
prévio de trastuzumabe e um taxano 

Recomendação preliminar da Conitec: Desfavorável à incorporação no SUS 

A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) reitera seu compromisso com a promoção 
do avanço da oncologia no Brasil ao apresentar sua contribuição para a Consulta Pública nº 37 - 
Trastuzumabe entansina em monoterapia para tratamento de pacientes com câncer de mama HER2- 
positivo metastático ou localmente avançado não ressecável, com tratamento prévio de trastuzumabe 
e um taxano. A participação da SBOC é transparente e idônea, valendo destacar que o teor de sua 
contribuição foi elaborado exclusivamente por especialistas internos, cuja atuação esteve em 
consonância o Código de Ética e Conduta da entidade.  

O câncer de mama (CM) é condição muito relevante para a saúde pública. Dados do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) estimam cerca de 66 mil casos novos em 2022 no Brasil (MS / INCA / 
Estimativa de Câncer no Brasil, 2020), sendo o mais incidente em mulheres (com exceção do câncer 
de pele não melanoma).  

Ainda que avanços tenham aumentado as chances de cura para casos precoces, quando a 
doença se apresenta metastática desde o início ou quando existe uma recidiva com metástases à 
distância esta é uma condição incurável. Para estes pacientes, o tratamento é baseado em 
medicamentos contínuos, com objetivo de manter a doença controlada. Quando um primeiro 
tratamento falha (1ª linha), outro pode ser introduzido (2ª linha) para que a doença volte a ser 
controlada, evitando uma piora clínica.  

Dentre os tumores mamários, 20-30% apresentam a superexpressão/amplificação de HER2, 
uma proteína codificada por um oncogene que implica em maior agressividade. No cenário de doença 
localizada, caso não sejam tratadas com terapias anti-HER2 quando indicadas, tem maior risco de 
recidiva e mortalidade. No cenário metastático, estes fármacos trouxeram ganhos importantes em 
sobrevida global. 

O trastuzumabe demonstrou ganho de sobrevida global (SG) de 20,3 para 25,1 meses quando 
associado à quimioterapia de 1ª linha em estudo randomizado de fase III (N Engl J Med 2001; 344:783-
792). Uma metanálise (Annals of Oncology 22: 1308–1317, 2011) confirmou este benefício de redução 
de mortalidade em 22%. Aprovado peça Anvisa em 1999, em 2012 foi recomendado que o 
medicamento fosse incorporado ao SUS para pacientes com câncer de mama metastático.  

O segundo fármaco anti-HER2 a demonstrar benefício para pacientes com câncer de mama 
metastático foi o lapatinibe. O lapatinibe é uma medicação oral e foi estudado (em combinação com a 



              

 

capecitabina) em pacientes em que a doença tinha avançado após o uso de trastuzumabe e um taxano 
(N Engl J Med 2006; 355:2733-2743). Neste estudo foi visto aumento do tempo para a progressão da 
doença de 4,4 meses com quimioterapia isolada vs. 8,4 m com a adição da terapia anti-HER2. Este 
medicamento foi aprovado pela Anvisa em 2007, mas não foi incorporado pelo Ministério da Saúde. 

O terceiro fármaco anti-HER2 aprovado pela Anvisa e incorporado no SUS pela portaria nº 57 
de 04 de dezembro de 2017 foi o pertuzumabe. De acordo com o estudo CLEOPATRA (2013) (N Engl 
J Med 2015; 372:724-734), a combinação de medicamentos trastuzumabe e pertuzumabe aliada à 
quimioterapia padrão tem o potencial de promover muito mais tempo de vida às pacientes. Em média 
a combinação, padrão ideal de tratamento, permite cerca de 56,5 meses de sobrevida às pacientes. A 
sobrevida global mediana foi de 57,1 meses (IC 95% 50-72) no grupo pertuzumabe + trastuzumabe e 
40,8 meses (36-48) no grupo trastuzumabe (taxa de risco 0,69, IC 95% 0,58-0,82). As taxas de 
sobrevida global em 8 anos foram de 37% (IC 95% 31-42) no grupo pertuzumabe+ trastuzumabe e 
23% (19-28) no grupo trastuzumabe. Com o trastuzumabe + pertuzumabe, em 8 anos após o 
diagnóstico de doença metastática, mais de um terço (37%) dos pacientes estavam vivos e 16% ainda 
estavam livres de progressão da doença. Isso mostra que em 8 anos 84% das pacientes vai precisar 
de nova linha de tratamento, correndo risco de morte.  

 Trastuzumabe entansina (T-DM1) é um conjugado droga anticorpo: tem, no mesmo fármaco, o 
anticorpo específico para o alvo e a carga quimioterápica no mesmo produto, prescindindo da 
combinação com outro agente citotóxico. No estudo fase III pivotal que levou à aprovação deste 
medicamento (N Engl J Med. 2012;367:1783-91), as pacientes que já tinham recebido a combinação 
de taxano e trastuzumabe no cenário metastático e a doença já havia avançado foram randomizadas 
para receber T-DM1 ou a combinação de capecitabina e lapatinibe. A mediana da sobrevida livre de 
progressão (SLP) foi de 9,6 meses para T-DM1 versus 6,4 meses para o controle (HR para progressão 
ou morte por qualquer causa, 0,65; IC 95%, 0,55 a 0,77; P <0,001) A mediana de SG na segunda 
análise interina foi de 30,9 meses para T-DM1 vs. 25,1 meses; (HR para morte por qualquer causa: 
0,68; IC 95%, 0,55 a 0,85; P<0,001). A taxa de resposta foi maior com T-DM1 (43,6%, vs. 30,8% com 
lapatinibe mais capecitabina; P<0,001). O número de eventos adversos graves foi menor com T-DM1, 
fortalecendo a estratégia, que além de mais eficaz foi mais segura que a combinação padrão utilizada 
previamente. 

 O valor clínico do T-DM1 também foi demonstrado no cenário de terceira linha. No estudo 
TH3RESA (Lancet Oncol. 2017 Jun;18(6):743-754), de fase III, T-DM1 mostrou uma melhora na SLP 
e SG em comparação com quimioterapia e trastuzumabe de acordo com a escolha do médico em 602 
pacientes com câncer de mama HER2-positivo que foram expostas a duas linhas de terapia anti-HER2, 
incluindo trastuzumabe e lapatinibe. A SLP mediana foi de 6,2 meses no braço T-DM1 versus 3,3 
meses no braço controle (HRa, 0,53; P <0,001). A SG mediana foi de 22,7 meses versus 15,8 meses 
(HRa, 0,68; P < 0,001). Com base nos resultados de EMILIA e TH3RESA, o T-DM1 foi aprovado pelo 
FDA e EMA em 2013. 

Outros estudos demonstraram atividade do TDM-1 em pacientes que já haviam recebido 
lapatinibe previamente (Ann Oncol. 2015 Jan;26(1):113-119) e uma metanálise (Breast Cancer Res 
Treat 2020;180(3):597–609) confirmou o benefício em SG.  



              

 

Importante lembrar que neste cenário (2ª linha) não estão disponíveis pelo Ministério da Saúde 
lapatinibe ou trastuzumabe, fazendo com que a maioria das pacientes receba atualmente tratamentos 
sem bloqueio HER2. 

Sabemos que a questão orçamentária é crítica, mas cerca de 80% das pacientes que fazem 
um tratamento de 1ª linha para câncer de mama metastático HER2-positivo vão necessitar de uma 2ª 
linha de tratamento, este inexiste no momento SUS (medicamento anti-HER2 para segunda linha). O 
medicamento TDM-1 leva a ganho de SG nessas pacientes e não incorporação do medicamento priva 
as pacientes nesse cenário de viverem mais.  

Dessa forma, a SBOC, através do seu Comitê de Tumores Mamários e embasada em robustos 
e consistentes dados de eficácia, segurança e qualidade de vida, solicita a retirada da recomendação 
de NÃO INCORPORAÇÃO e recomenda a incorporação do medicamento trastuzumabe emtansina 
para pacientes com câncer de mama HER2-positivo metastático ou localmente avançado iressecável, 
com tratamento prévio de trastuzumabe e um taxano. 

 


