
              

 

 
Posicionamento SBOC 

Consulta Pública Conitec nº 40/2022 

Trastuzumabe entansina no tratamento adjuvante do câncer de mama HER2-positivo 
inicial para pacientes (estádio III) com doença residual pós tratamento neoadjuvante 

Recomendação preliminar da Conitec: Favorável 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 40 - 
Trastuzumabe entansina no tratamento adjuvante do câncer de mama HER2-positivo inicial para 
pacientes (estádio III) com doença residual pós tratamento neoadjuvante. 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).  

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. 

 

O principal objetivo da terapia do CM inicial é a erradicação do tumor da mama e linfonodos 
regionais e prevenção da recorrência (JAMA. 2019;321(3):316). A conduta terapêutica inicial consiste 
em ressecção cirúrgica de mama e linfonodos axilares, e pode-se considerar também a radioterapia 
posterior à cirurgia. O tratamento sistêmico pode ser neoadjuvante (prévio) ou adjuvante (após a 
cirurgia e a radioterapia), e nestes cenários iniciais tem intuito curativo.  Na adjuvância, após a cirurgia, 
o tratamento sistêmico deve ser continuado para garantir que as células tumorais remanescentes 
(visíveis e não visíveis) sejam eliminadas e não haja recorrência da doença. 

Pacientes com CM HER2-positivo tratados com anticorpos monoclonais na neoadjuvância 
(tratamento que precede à cirurgia) apresentam maior taxa de resposta patológica completa (RPC - a 
ausência de evidência da doença no momento da cirurgia) e sobrevida global mais longa (Lancet. 
2014;384(9938):164-72). As pacientes com tumores HER2-positivos que não alcançam a RPC com 
tratamento neoadjuvante tem prognóstico pior, apresentando maior risco de recorrência e mortalidade 
(J Clin Oncol 2011;29(25):3351-7). 

 



              

 

 

Num estudo (Lancet Oncol. 2014;15(6):640-7) as pacientes com tumores HER2-positivos que 
receberam trastuzumabe e atingiram RPC, tiveram risco 92% menor de mortalidade (hazard ratio (HR) 
= 0,08; intervalo de confiança de 95% (IC 95%): 0,03 a 0,22). Em uma metanálise com 12 estudos que 
avaliaram 11.955 pacientes com câncer de mama tratadas com quimioterapia neoadjuvante, ficou 
demonstrado que a erradicação do tumor na mama e linfonodos (RPC) está associada a melhora da 
sobrevida livre de eventos e que essa associação ocorre especialmente para os casos de tumores 
triplo negativos, e HER2-positivos, dessa forma a doença HER2-positivo tem pior prognóstico nos 
casos de ausência de RPC. (Lancet. 2014 Jul 12;384(9938):164-72. doi: 10.1016/S0140-
6736(13)62422-8. Epub 2014 Feb 14.) Aproximadamente 40-60 % das pacientes com câncer de mama 
HER2-positivo tratadas com quimioterapia neoadjuvante não atingem RPC. (J Clin Oncol, 23 (2005), 
pp. 3676-3685) 

American Joint Committee on Cancer (AJCC) define RPC como a ausência de carcinoma 
invasivo residual detectado à análise histopatológica da mama, incluindo câncer no compartimento 
angiolinfático ou em linfonodos (AJCC 8th Edition Breast Cancer Staging System. Chicago, Illinois: The 
American College of Surgeons; 2018. p. 50).  Para as pacientes que não atingem RPC, uma terapêutica 
diferente da abordagem na neoadjuvância pode ser uma boa opção para eliminar a doença residual e 
reduzir as chances de recorrência já que a presença de doença residual após o tratamento 
neoadjuvante pode ser interpretada como uma forma de resistência à terapia inicial (Medicine 
(Baltimore). 2019;98(24):e16024). 

Trastuzumabe entansina (T-DM1) é um conjugado anticorpo-droga de trastuzumabe [um 
anticorpo monoclonal contra o receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2)] e DM1 
(um inibidor da polimerização da tubulina). Foi inicialmente aprovado para o tratamento de pacientes 
adultos com câncer de mama (CM) metastático ou localmente avançado irressecável HER2-positivo 
que haviam recebido anteriormente trastuzumabe e taxanos. 

No estudo KATHERINE (N Engl J Med 2019;380(7):617-28), 1.486 pacientes com doença 
residual (pacientes que não atingiram RPC) após tratamento neoadjuvante com taxano e trastuzumabe 
foram randomizados para receber T-DM1 ou trastuzumabe. A taxa de sobrevida livre de doença 
invasiva (SLDi) foi maior entre os pacientes que receberam T-DM1 comparado com trastuzumabe, de 
maneira significativa: aquelas que receberam T-DM1 tiveram um risco 50% menor de recorrência ou 
óbito (HR: 0,50; IC 95%: 0,39 a 0,64; p< 0,001). Congruente com o alto risco desta população, a maior 
parte destas recorrências foi com metástases à distância, efetivamente reduzidas nas pacientes que 
receberam o T-DM1. 

Dessa forma, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica endossa a incorporação de 
trastuzumabe entansina no tratamento adjuvante do câncer de mama HER2-positivo operado com 
doença residual na peça cirúrgica após tratamento neoadjuvante. 


