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RESUMO
Introdução: O câncer de mama é a segunda causa de morte por câncer em
mulheres, e 25% dos cânceres de mama expressam o receptor 2 para o fator de
crescimento epidérmico (HER-2), que confere um comportamento agressivo e
prognóstico reservado. Objetivo: Avaliar o tempo de sobrevida e os efeitos adversos
em pacientes com câncer de mama HER-2 tratados com Herceptin, Herceptin e
quimioterapia ou quimioterapia. Metodologia: Estudo descritivo prospectivo de 41
pacientes com câncer de mama HER-2 em tratamento com Herceptin, Herceptin e
quimioterapia ou somente quimioterapia. Foi avaliado o tempo de sobrevida e os
efeitos adversos descritos pelas pacientes durante o período de estudo.
Resultados: Foi verificada uma diminuição no tempo de sobrevida das pacientes
tratadas com Herceptin ou Herceptin e quimioterapia em relação ao tratamento
quimioterápico (p<0,0001). Pacientes tratadas com Hercetpin relataram cansaço
(45,45%) e pele ressecada (27,27%); com Herceptin e quimioterapia cansaço
(26,66%) e dor no corpo (26,66%); e tratados com quimioterapia cansaço (33,33%),
náusea (33,33%), diarréia (33,33%) e vômitos (26,66%). Conclusão: O tratamento
quimioterápico promoveu o surgimento de um maior número de efeitos adversos e o
aumento do tempo de sobrevida de pacientes com câncer de mama HER-2.
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INTRODUÇÃO
No Brasil o câncer de mama corresponde a 22% dos casos de câncer em mulheres
por ano e traz altas taxas de mortalidade decorrentes do diagnóstico tardio (Orsolini
et al., 2016). Cerca de 25% das mulheres com câncer de mama apresentam
receptor 2 para o fator de crescimento epidérmico (HER-2), que induz uma neoplasia
de comportamento agressivo, alta probabilidade de recorrência após o tratamento e
prognóstico reservado. Esta proteína é o produto de um oncogene que codifica uma
proteína tumoral transmembrana de 185 Kda, estruturalmente relacionado ao fator
de crescimento epidérmico (Martins et al., 2008). Existem diferentes opções de
tratamentos para a neoplasia mamária como cirurgia, radioterapia, quimioterapia
neoadjuvante, quimioterapia adjuvante e hormonioterapia adjuvante (Barros et al.,
2001). A quimioterapia é uma terapia muito utilizada no combate do câncer;
entretanto pode causar alto índice de toxicidade, impactando na qualidade de vida
do paciente (Elias et al., 2015).
O Herceptin (Trastuzumab) é um anticorpo monoclonal humanizado que se liga ao
receptor HER-2, promovendo aumento da citotoxicidade celular dependente de
anticorpo (ADCC), inibição da clivagem de HER-2, parada do ciclo celular das
células tumorais na fase G1 e inibição da angiogênese (Sanches & Silva, 2010).
Este anticorpo monoclonal possui baixa toxicidade devido seu mecanismo de ação
seletivo, contudo, são apresentados alguns efeitos adversos que podem ocorrer
durante a infusão, como efeitos gastrointestinais, fadiga e cardiotoxicidade que pode
levar a interrupção do tratamento (Chien, 2006).

OBJETIVO
Avaliar o tempo de sobrevida e efeitos adversos associados ao uso do Herceptin
como monoterapia, associado a quimioterapia ou somente quimioterapia em
pacientes com câncer de mama HER-2.

METODOLOGIA
Pacientes
Foi realizado um estudo observacional retrospectivo onde foram incluídos 41
pacientes do sexo feminino com câncer de mama HER-2 submetidos à terapia com
Herceptin,

Herceptin

em

combinação

com

quimioterápicos

ou

somente

quimioterapia, provenientes do Centro de Referência da Saúde da Mulher, Hospital

Público Estadual Pérola Byington, Brasil. Os pacientes foram acompanhados
durante o período de junho de 2014 a junho de 2016, e selecionados de acordo com
a positividade para HER-2 por exame imunohistoquímico de material obtido a partir
de biópsia cirúrgica, e hibridização fluorescente in situ (FISH). O Projeto foi aprovado
pelo comitê de ética do Hospital Público Estadual Pérola Byington com inscrição na
Plataforma Brasil (CAAE 46348915.5.0000.0069).
Terapia para o tratamento do câncer de mama
Após o estadiamento tumoral, os pacientes foram selecionadas para tratamento com
Herceptin (n=11), Herceptin + quimioterapia (n=15) e quimioterapia (n=15), conforme
diretrizes internacionais para tratamento de câncer de mama (Jitawatanarat et al.,
2014).
Análise estatística
As variáveis categóricas foram apresentadas em porcentagem e comparadas pelo
teste de qui-quadrado. As variáveis contínuas foram apresentadas na forma de
média±desvio padrão e foram comparadas pelo teste t de Student, pareado e não
pareado, após a identificação da distribuição normal de cada média contínua. Para a
comparação do tempo de sobrevida dos pacientes pelos diferentes tratamentos foi
utilizado o teste 1way ANOVA seguido do teste de Bartlett’s. Os resultados com
p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Para a análise estatística
foi utilizado o programa GraphPad Prism 5.0.

RESULTADOS
Foram acompanhadas neste estudo 41 pacientes com câncer de mama HER-2
positivo, onde 11 pacientes foram tratadas com Herceptin (idade média de
55,64±14,78 anos), 15 com Herceptin+quimioterapia (49,67±11,62 anos) e 15 com
quimioterapia (52,73±9,28 anos). No grupo tratado com Herceptin, 54,54% (6/11)
das pacientes sofreu mastectomia prévia, ao passo que nos grupos que foram
tratados com Herceptin+quimioterapia ou somente quimioterapia, 86,66% (13/15)
passaram por mastectomia prévia. Nas 15 pacientes tratadas com Herceptin +
quimioterapia, 4 foram tratados com Herceptin + Docetaxel, 2 com Herceptin +
Xeloda, 2 com Herceptin + Tamoxifeno, e os restantes pela combinação de
Herceptin com outros quimioterápico, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1. Protocolos de tratamento com Herceptin+quimioterapia utilizados
nos pacientes com câncer de mama HER2.
Protocolo
Herceptin+Docetaxel
Herceptin+Xeloda
Herceptin+Tamoxifeno
Herceptin+Anastrozol
Herceptin+Zometa
Herceptin+Xeloda+Lapatimibe
Herceptin+Zometa+Tamoxifeno
Herceptin+ Docetaxel+Doxorrubicina
Herceptin+ Docetaxel+Zometa
Herceptin+Doxorrubicina+Ciclofosfamida

Número de pacientes
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Quando ao grupo de pacientes tratadas somente com quimioterapia, 4 foram
tratadas com Zometa, 4 com Docetaxel, 2 com Fluoracil + Adriamicina +
Ciclofosfamida, e o restante com outros quimioterápicos isolados ou em combinação
conforme a Tabela 2.

Tabela 2. Protocolos de quimioterapia utilizados nos pacientes com câncer de
mama HER2.
Protocolo
Zometa
Docetaxel
Fluoracil+Adriamicina+Ciclofosfamida
Paclitaxel
Tamoxifeno
Cisplatina+Zometa
Ciclofosfamida+ Docetaxel
Zometa+Paclitaxel

Número de pacientes
4
4
2
1
1
1
1
1

O tempo médio de sobrevida das pacientes após o diagnóstico e início de
tratamento com a quimioterapia (4,960±1,281 anos) foi superior quando comparado
com

o

tratamento

com

Herceptin

(1,391±0,4118

anos)

e

com

Herceptin+quimioterapia (1,595±0,4118 anos) apresentando diferença estatística
significativa (Figura 1).

Figura 1. Comparação do tempo de sobrevida das pacientes com câncer de
mama HER2 nas diferentes modalidades de tratamento.
Foi comparado o tempo de sobrevida de pacientes tratadas com Herceptin (11),
Herceptin+quimioterapia (15) e quimioterapia (15). ****p<0,0001, Bartlett’s test for
equal variance.
A Tabela 3 apresenta os principais efeitos adversos reportados pelas pacientes.
Pacientes tratadas com Hercetpin relataram principalmente cansaço (45,45%) e pele
ressecada (27,27%). Nas pacientes tratadas com Herceptin+quimioterapia houve
predomínio de cansaço (26,66%) e dor no corpo (26,66%). Nas pacientes tratadas
com quimioterapia os sintomas mais comuns foram cansaço (33,33%), náusea e
diarréia (33,33%), seguido de vômitos (26,66%).

Tabela 3. Principais efeitos adversos observados nas pacientes com câncer de
mama HER2 durante o período de tratamento.
Sintomas
Cansaço
Dor nas pernas
Dor no corpo
Enjoo
Vômito
Náusea
Diarréia
Pele ressecada
Falta de ar

Herceptin
5/11 (45,45%)
2/11 (18,18%)
1/11 (9,09%)
3/11 (27,27%)
-

Herceptin+quimioterapia
4/15 (26,26%)
2/15 (13,33%)
4/15 (26,26%)
2/15 (13,33%)
1/15 (6,66%)
2/15 (13,33%)

Quimioterapia
5/15 (33,33%)
2/15 (13,33%)
1/15 (6,66%)
4/15 (26,26%)
4/15 (26,26%)
5/15 (33,33%)
5/15 (33,33%)
1/15 (6,66%)

DISCUSSÃO
Foi verificado que o tratamento quimioterápico sem Herceptin promoveu o
surgimento de um maior número de efeitos adversos e aumento de tempo de
sobrevida das pacientes com câncer de mama HER-2.
O Herceptin é um anticorpo monoclonal humanizado que se liga a porção
extracelular do receptor HER-2 (Sanches & Silva, 2010), sendo indicado como
tratamento adjuvante para a redução do risco de recaída, aumento de sobrevida livre
da doença e redução da taxa de mortalidade (Piccart-Gebhart et al., 2005).
O grupo de estudo deste trabalho foi constituído exclusivamente por mulheres com
câncer de mama HER-2, com idade média de 50 anos, idade de acordo com o
descrito pela literatura nacional (Leal et al., 2002; Borges et al., 2013) e internacional
(Jemal et al., 2011; Brandt et al., 2015).
Foi verificado que o tempo médio de sobrevida das pacientes após o diagnóstico e
início de tratamento quimioterápico foi superior quando comparado com o tratamento
com Herceptin e Herceptin mais quimioterapia, apresentando diferença estatística
significativa. Em contraposição ao resultados deste estudo, quando a quimioterapia
é administrada previamente a cirurgia, o Herceptin apresenta uma maior taxa de
resposta quando comparada a quimioterapia exclusiva (Buzdar et al., 2005), e na
presença de metástases, o Herceptin promove um aumento na sobrevida global em
comparação a quimioterapia com docetaxel, e tratamento com Herceptin e docetaxel
(Marty et al., 2005). Contudo, existem relatos que demonstraram que o uso de
Herceptin isolado ou em combinação com a quimioterapia não confere nenhum
benefício em termos de sobrevida (Aapro, 2001; Wilcken et al., 2014).
Os principais efeitos adversos verificados neste estudo nas pacientes tratadas com
Herceptin foram cansaço e pele ressecada; em pacientes tratadas com Herceptin e
quimioterapia, cansaço e dor no corpo; e pacientes tratadas com quimioterapia,
cansaço, náusea, diarréia e vômitos. Os efeitos adversos frequentemente relatados
pelo uso de Herceptin incluem cardiotoxicidade (Dias et al., 2016), e para a
associação Herceptin-docetaxel ou paclitaxel febre, neutropenia, neuropatia e
diarréia (Woodward et al., 2016).
Efeitos adversos associados a quimioterapia como náusea, vômito e diarréia são
comuns pelo uso de bifosfonados como o ácido zoledrônico (Mathew & Brufsky,
2014), ciclofosfamida (Meattini et al., 2015), fluoracil (Matsusaka et al, 2015),
adriamicina (Masuda et al., 2015), docetaxel (Llombart-Cussac, 2016) e paclitaxel

(Zhang et al., 2016). Contudo, isto não impede a utilização destes quimioterápicos,
uma vez que isoladamente ou associados, aumentam a sobrevida dos pacientes
com câncer de mama.

CONCLUSÃO
Foi verificado que o tratamento quimioterápico sem Herceptin promoveu o
surgimento de um maior número e frequência de efeitos adversos, e aumento de
tempo de sobrevida das pacientes com câncer de mama HER2.
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