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RESUMO 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e foi responsável por 13.345 

mortes no Brasil, em 2011. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, são previstos 

57.120 novos casos em 2014. Os tratamentos disponíveis atualmente são baseados em quimioterapia, 

radioterapia ou hormônios e são responsáveis por diversos efeitos colaterais, como infarto agudo do 

miocárdio, neutropenia e febre. Nesse contexto, foi desenvolvido o trastuzumabe entansina, fármaco 

para tratamento de pacientes acometidos por câncer de mama metastático HER-2 positivo, não 

responsivos a tratamentos já existentes. A incorporação desse medicamento no SUS pode impactar 

substancialmente no aumento da perspectiva de vida de um alto número de pacientes, bem como 

redução da necessidade de realização de mastectomias.  

O presente estudo objetivou apresentar as evidências científicas relacionadas às variáveis eficiência e 

segurança, encontradas em diversas bases de dados, para que seja feita uma avaliação do uso do 

trastuzumabe entansina para a patologia mencionada. O principal intuito é fornecer uma contribuição 

para aprimoramento do tratamento de pacientes com câncer de mama metastático, a partir da 

elaboração de um parecer técnico-científico que permitirá avaliar a possibilidade de incorporação 

desta nova tecnologia. 

Por meio da análise das evidências científicas resgatadas de forma sistemática da literatura, foi 

possível observar tolerabilidade adequada e benefícios clínicos, como aumento da sobrevida sem 

progressão do tumor e maior taxa de resposta objetiva ao tratamento, proporcionados pela 

administração do trastuzumabe entansina. Com isso, esse novo medicamento surge como uma nova 

opção terapêutica para pacientes acometidos por câncer de mama metastático HER-2 positivo que 

não responderam aos tratamentos atualmente disponíveis. 
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ABSTRACT 

Breast cancer is the second most common cancer in the world and caused 13,345 deaths in Brazil in 

2011. According to data from the National Cancer Institute, 57,120 new cases are expected in 2014. 

Available treatments are currently based on chemotherapy, radiotherapy or hormones and are 

responsible for many side effects such as acute myocardial infarction, neutropenia and fever. In this 

context, the trastuzumab entansine, a drug for treatment of patients affected by breast cancer 

metastatic HER-2 positive who did not responded to available treatments. The incorporation of this 

drug on the National Health System can have a substantial impact on increasing the life expectancy 

of a high number of patients as well as reducing the need to perform mastectomies. 

This study aims to present the scientific evidence related to the effectiveness and safety variables, 

found in several databases, so that an evaluation of the use of trastuzumab entansine for pathology 

mentioned is made. The main intention is to provide a contribution to improving the treatment of 

patients with metastatic breast cancer, from the preparation of a technical-scientific opinion which 

will evaluate the possibility of incorporating this new technology. 

Through analysis of the scientific evidence redeemed systematically the literature, we observed 

adequate tolerability and clinical benefit, such as increased survival without tumor progression and 

higher objective response rate to treatment provided by the administration of trastuzumab entansine. 

So, this new drug is a new treatment option for patients suffering from metastatic breast cancer HER-

2 positive that did not respond to currently available treatments. 
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INTRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

1.1 Avaliação de Tecnologias em Saúde 

A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (PNCTIS), formulada no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), tem por objetivo contribuir para que o desenvolvimento nacional 

ocorra de forma sustentável, ajustando a produção de conhecimento e tecnologias às necessidades 

econômicas, sociais, culturais e políticas do país, com o intuito de transformar conhecimento em 

riqueza social.(BRASIL, 2011a; Brasil, 2011b) 

A PNCTIS envolve três eixos temáticos: (a) produção e inovação, com ações de incentivo à 

produção por meio de, por exemplo, aprovação de parcerias envolvendo laboratórios públicos; (b) 

pesquisa e desenvolvimento, com alinhamento da produção nacional e inovação em saúde com 

necessidades do SUS e; (c) regulação, que marca diretamente as possibilidades de fomento à 

produção e inovação, o uso do poder de compra do Estado, a produção científica e o acesso. 

(BRASIL, 2011b) 

Dentro do contexto de regulação e também integrante da PNCTIS, situa-se a Política Nacional 

de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS), cuja finalidade é maximizar os benefícios de saúde a 

serem obtidos com os recursos disponíveis. A Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) é uma das 

diretrizes da PNGTS e se caracteriza por um processo multidisciplinar e de orientação política que 

permite alocação racional de recursos no setor de saúde, com base em evidências científicas e de 

acordo com o método científico, com o objetivo de subsidiar decisões políticas em saúde, de forma 

confiável e sem conflito de interesses. (BRASIL, 2011a; Brasil, 2011b) 

Segundo o Ministério da Saúde, são tecnologias em saúde: os medicamentos, equipamentos, 

técnicas, programas e protocolos por meio dos quais cuidados e atenção à saúde são prestados à 

população. (BRASIL, 2011b) 

A limitação de recursos financeiros associada ao crescimento e aumento da longevidade 

populacionais e surgimento de novas tecnologias na área da saúde, torna indispensável uma 

distribuição racional de fundos. A ATS consiste em uma ferramenta fundamental no processo de 

gestão e incorporação de tecnologias, além de garantir a manutenção dos três princípios básicos do 

SUS: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. (BRASIL, 2011b) Além 
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disso, a ATS preconiza uma gestão de recursos baseada em evidências da literatura, podendo 

considerar os seguintes aspectos: eficácia, efetividade, eficiência, segurança e impactos econômicos, 

éticos, sociais e ambientais da tecnologia em questão.(BRASIL, 2011c)Tais evidências podem ser 

obtidas por meio de revisões sistemáticas e meta-análises, avaliações econômicas e de impacto 

orçamentário, dentre outras metodologias, inclusive pareceres técnico-científicos (PTC). Estes 

últimos são uma ferramenta de suporte à gestão e à decisão e envolvem uma revisão da literatura, 

representando “um relato sistematizado e abrangente do conhecimento possível de ser fornecido 

neste contexto, contribuindo para qualificar as decisões a serem tomadas”.(BRASIL, 2011c) 

Os PTCs são baseados em evidências científicas de qualidade previamente padronizada e 

configuram um importante instrumento para a tomada de decisão sobre a incorporação de 

tecnologias no SUS. Apresentam uma estrutura padronizada, constituída por: 1) uma apresentação da 

indicação em questão e da intervenção, 2) busca sistemática da literatura com pesquisa em, no 

mínimo, 4 bases de dados previamente definidas, 3) seleção baseada em uma padronização de 

qualidade e 4) descrição das evidências científicas coletadas e selecionadas.(BRASIL, 2011c) 

1.2 Câncer de mama 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), câncer é definido por um rápido 

surgimento de células anormais que crescem além de seus limites habituais e que são capazes de 

invadir porções adjacentes do corpo. Também conhecido como tumor maligno ou neoplasia, o câncer 

pode se espalhar para outros órgãos, num processo definido como metástase, que é responsável pela 

maior parte das mortes causadas por essa doença (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014a). 

No Brasil, é estimado que surjam 580 mil novos casos da doença em 2014 (INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER, 2014a). 

O câncer de mama é o mais comum em mulheres (corresponde a cerca de 22% dos casos de 

câncer nessa população) e, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o 

terceiro mais incidente no Brasil em 2014, com previsão de 57.120 novos casos (INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER, 2014a, 2014b; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014b). Em 

2011, foi responsável por 13.345 mortes, sendo 120 homens e 13.225 mulheres. A alta taxa de 

mortalidade está intimamente associada à detecção (realizada por mamografia) da doença em níveis 

avançados, quando é mais improvável a recuperação do paciente (INSTITUTO NACIONAL DO 

CÂNCER, 2014a). 
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Mulheres acima de 35 anos são consideradas grupo de risco e foi observado que latinas 

apresentam maior mortalidade pela doença do que outros grupos étnicos(DESANTIS et al.; 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2014) Além disso, dentre os fatores relacionados ao 

surgimento dessa doença, pode ser destacada a predisposição hereditária ao câncer de mama, que é 

constatada por meio de teste genético para rastreamento de mutações nos genes supressores tumorais 

BRCA1 e BRCA2. Demais fatores de risco, como os de âmbito ambiental, variam de acordo com o 

gene mutado, contudo são considerados: menarca precoce, nuliparidade, idade da primeira gestação 

acima dos 30 anos, menopausa tardia, doenças mamárias benignas, alimentação, fatores endócrinos, 

consumo de álcool e fumo. (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2012; 

SCOCCIANTI et al., 2014; FRIEBEL et al., 2014; SEIBOLD et al., 2014) 

Outro fator que influencia na mortalidade por câncer de mama é o diagnóstico tardio. (KERN, 

2001)Para muitos tipos de câncer, incluindo câncer de mama, os riscos de mortalidade e de 

complicações de saúde para  os pacientes são fortemente relacionados ao estádio de diagnóstico. Os 

pacientes cujo câncer é diagnosticado cedo têm menos complicações e taxas substancialmente mais 

altas de sobrevivência do que aqueles cujo câncer é diagnosticado tardiamente. Para o câncer de 

mama, o acesso aos cuidados de saúde, especialmente o acesso a cuidados primários e serviços de 

triagem de mamografia são criticamente importantes para a detecção precoce.(KERN, 2001; 

ARNDT et al., 2001; WANG et al., 2008) 

Embora estimulado como forma de prevenção, o autoexame das mamas não é indicado pelo 

INCA como estratégia isolada de detecção precoce do câncer de mama (INSTITUTO NACIONAL 

DO CÂNCER, 2014). Atualmente no Brasil, as ações recomendadas como forma de prevenção da 

doença se baseiam em: (a) exame clínico das mamas a partir dos 40 anos; (b) mamografia para 

mulheres entre 50 e 69 anos, com intervalo máximo de dois anos entre os exames; (c) exame clínico 

das mamas e mamografia anual, a partir dos 35 anos para mulheres em grupo de risco. (INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER, 2007; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2014) Os exames 

mencionados são disponibilizados pelo SUS e, segundo dados do Ministério da Saúde, entre os anos 

de 2010 e 2012, foi observado um crescimento de 25% na quantidade de mamografias realizadas 

pelo SUS em todas as idades. Em 2012, o número total de mamografias foi de 4,4 milhões contra 3,5 

milhões, em 2010. Quando considerada a faixa prioritária (50 a 69 anos), houve acréscimo de 30%. 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2008; BRASIL, 2014)  
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O diagnóstico tardio do câncer de mama está também associado à grande quantidade de casos 

assintomáticos. No entanto, os pacientes acometidos pela doença podem apresentar diversas 

manifestações clínicas, como: inchaço de toda ou parte de uma mama (mesmo sem percepção de 

caroço), irritação da pele ou ondulações, dor na mama ou no mamilo, retração do mamilo, 

vermelhidão, descamação, ou espessamento da mama ou do mamilo pele, secreção mamilar (além do 

leite materno). Além desses, o sintoma mais comum é um novo nódulo ou massa. Quando a massa é 

indolor, dura e com bordas irregulares é mais provável que seja cancerígeno, contudo, alguns tipos 

de câncer de mama podem ser macios, suaves, arredondados, ou até mesmo dolorosos. (NATIONAL 

BREAST CANCER FOUNDATION INC, 2012; AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014) 

Quanto aos tratamentos disponíveis para o câncer de mama (baseados em hormonoterapia, 

quimioterapia e/ou radioterapia), por vezes, não geram a resposta adequada, além de representarem 

forte impacto negativo sobre a qualidade de vida do paciente, uma vez que causam diversos efeitos 

colaterais. Esses efeitos incluem desordens pulmonares, ósseas, cardíacas e na reprodução 

(AGRAWAL, 2014). Além disso, essa doença apresenta alto impacto na qualidade de vida dos 

indivíduos acometidos, afetando tanto aspectos físicos quanto psicológicos, como ânimo para 

atividades recreativas, imagem corporal, interesse e funções sexuais. (HONG-LI et al., 2014).  

Em casos não responsivos ao tratamento medicamentoso, é provável a necessidade da 

realização de mastectomia, que é um procedimento invasivo, com significativa taxa de mortalidade e 

que impacta negativamente na qualidade de vida do paciente, principalmente em relação à sua 

autoestima. (ENGEL et al., 2004) A redução das funções reprodutivas do paciente pós-mastectomia é 

frequentemente acompanhada de decréscimos em fatores como: vitalidade, limitações emocionais, 

capacidades funcionais e saúde mental. (MANGANIELLO et al., 2011) 

 

1.2.1 Câncer de mama HER-2 metastático 

O câncer de mama pode ser classificado de duas principais formas: uma quanto à evolução 

das células malignas (também conhecida como estadiamento) e outra chamada de classificação 

molecular. No Quadro 1, estão descritas as padronizações do câncer de mama, de acordo com o 

estadiamento. (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2014; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

MASTOLOGIA, 2012a) 
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Quadro 1. Estadiamento do câncer de mama. Adaptado de National Cancer Institute, 

2014 e Sociedade Brasileira de Mastologia, 2012. (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2014; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA, 2012a) 

Estádio Descrição 

0 Nesse estádio, a doença está restrita ao local onde surgiu e se baseia na identificação de 

células malignas no ducto ou no lóbulo da mama sendo conhecido como carcinoma ductal 

in situ ou carcinoma lobular in situ. 

I Nessa fase, há identificação do tumor. Ela pode ser subdividida em: 

 IA: tumores com até 2cm de diâmetro na mama 

IB: aglomerados de células malignas nos linfonodos com ou sem presença de tumor de 

até 2 cm de diâmetro na mama 

II IIA: 

 tumor em 1 a 3 linfonodos próximos ao esterno com ou sem presença de tumor de 

até 2 cm de diâmetro na mama ou 

 tumor de 2 a 5 cm de diâmetro na mama sem acometimento de linfonodos. 

IIB:  

 tumor na mama com 2 a 5 cm de diâmetro com pequenos aglomerados de células 

malignas nos linfonodos, ou  

 tumor na mama com 2 a 5 cm de diâmetro e tumor em 1 a 3 linfonodos próximos 

ao esterno ou 

 tumor na mama com tamanho superior a 5 cm de diâmetro sem acometimento de 

linfonodos. 

III IIIA:  

 sem tumor na mama ou com tumor de qualquer tamanho e tumor encontrado em 4 

a 9 linfonodos axilares ou próximos ao esterno, ou 

 tumor na mama com diâmetro superior a 5 cm além de pequenos aglomerados de 

células malignas nos linfonodos ou 

 tumor na mama com diâmetro superior a 5 cm de diâmetro e tumor em 1 a 3 

linfonodos axilares ou próximos ao esterno 

IIIB: 

 tumor em 9 ou mais gânglios linfáticos axilares  

 tumor em linfonodos próximos ao esterno 

 tumor invadiu pele da mama, causando câncer de mama inflamatório 
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IV Invasão da doença a outros órgãos (metástase). Os órgãos mais comumente invadidos por 

células malignas mamárias são: cérebro, ossos, pulmões e fígado. Nessa fase, a doença é 

conhecida como câncer de mama metastático. 

A classificação molecular categoriza o câncer de mama em 4 subtipos moleculares que 

englobam 20 subtipos que diferem quanto à morfologia. Cada subtipo molecular constitui um grupo 

de neoplasias com semelhanças relacionadas aos genes alterados e, por isso, os casos de um mesmo 

subtipo apresentam características imuno-histoquímicas, prognósticas e terapêuticas semelhantes. Na 

Tabela 1, estão representados os diferentes subtipos moleculares dessa doença. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE MASTOLOGIA, 2012b) 

Tabela 1. Classificação molecular do câncer de mama. Adaptado de Sociedade de 

Mastologia, 2012.(SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA, 2012b) 

Tipo molecular Descrição 

Luminal A O mais frequente, composto por tumores, em 

geral, de baixo grau histológico, que revelam alta 

expressão de receptores de estrogênio (RE) e 

progesterona (RP), além de baixos índices de 

proliferação celular. 

Luminal B Neoplasias apresentam maior grau histológico 

que no subtipo luminal A, além de apresentarem 

maiores taxas de proliferação celular. 

HER-2  Caracterizado por amplificação do oncogene 

Her-2, que está associado ao perfil metastático, 

de maior agressividade clínica. Esses tumores 

apresentam em geral, alto grau histológico e 

nuclear, além de elevada taxa de proliferação 

celular. 

Basal-símile Considerado o mais agressivo clinicamente. É 

representado por tumores com alto grau 

(histológico e nuclear) e altos índices de 
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proliferação celular. Parte desses tumores são 

denominados de "triplo negativos", pois a maior 

parte deles não apresenta expressão imuno-

histoquímica de nenhum dos marcadores 

prognósticos. 

 

O câncer de mama metastático (CMM) HER-2 apresenta, como padrão de expressão genética, 

alta expressão do receptor do fator de crescimento epidérmico (HER-2) e baixa expressão de 

receptores de estrogênio (RE) e genes associados. (YARDEN, 2001a; MOASSER, 2007) 

O receptor HER-2 é uma glicoproteína presente também em células normais e pertence a uma 

família que engloba quatro receptores transmembranares envolvidos em vias de transdução de sinais 

que regulam os processos de crescimento, diferenciação, motilidade e sobrevida celulares. 

(YARDEN, 2001b; PRENZEL et al., 2001). Esse receptor apresenta como estrutura: um domínio 

extracelular para ligação a moléculas externas, um domínio transmembrana e um domínio 

intracelular com atividade intrínseca do tipo tirosina quinase. A codificação desse receptor é 

realizada a partir do oncogene (localizado no braço longo do cromossomo 17) do receptor do fator de 

crescimento epidérmico humano (EGFR). (MÉNARD et al., 2000; MOASSER, 2007; ROSS et al., 

2009) Além disso, possui uma estrutura monomérica que dimeriza no momento da ligação à 

molécula sinalizadora, podendo gerar heterodímeros, que são formas potentes e de longa duração. 

Essa proteína está superexpressa em 20 a 30% dos tumores malignos mamários e atua mediando a 

sinalização de células cancerígenas, de forma que estimula a proliferação dessas células. (YARDEN, 

2001a; OLIVEIRA et al., 2003; MITRI et al., 2012a) 

A superexpressão de HER-2 polariza a formação dos heterodímeros contendo HER-2, o que 

proporciona um aumento de resposta aos fatores de crescimento do estroma e transformação 

oncogênica. Tratamentos baseados na remoção do HER-2 da superfície da célula ou a inibição da sua 

atividade enzimática são capazes de reduzir oncogenicidade(YARDEN, 2001a; OLIVEIRA et al., 

2003; MITRI et al., 2012a) 

A expressão de HER-2 está associada a um prognóstico de doença mais agressiva, de alta 

probabilidade de recorrência, altas taxas de mortalidade e resistência relativa a terapias 

endócrinas.(AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2012; MITRI et al., 2012a) 
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Pacientes diagnosticados com câncer de mama devem ser submetidos a exames capazes de 

identificar se há superexpressão desse receptor. A identificação do estádio do câncer e de seu subtipo 

molecular são de extrema importância para a escolha do tratamento apropriado. Além disso, diversos 

outros fatores também influenciam a escolha do tratamento: nível de RE e RP, a taxa de crescimento 

do tumor, idade do paciente e seu estado de saúde, local de aparecimento ou recidiva do 

câncer.(MÉNARD et al., 2000; MITRI et al., 2012b) 

As pesquisas sobre o receptor HER-2 vêm crescendo ao longo dos anos, uma vez que 

entender seu mecanismo pode ser de grande valia para o desenvolvimento de terapias mais eficazes e 

seguras para diversos tipos de câncer que podem estar relacionado com a sua superexpressão (como 

de ovário). (PRENZEL et al., 2001) A escolha da terapia para o câncer de mama se baseia em vários 

fatores, como histologia do tumor, estado axilar e hormonal e estado do receptor HER-2, presença de 

metástases, bem como as características do paciente, incluindo estado menopausal, idade e 

comorbidades. (PRENZEL et al., 2001; LUDWIG BOLTZMANN INSTITUTE, 2013) 

As opções terapêuticas para o CMM HER-2 geralmente visam o cuidado paliativo, ou seja, a 

atenuação dos sintomas, além da melhoria da qualidade de vida e do aumento da expectativa de vida. 

(PRENZEL et al., 2001; LUDWIG BOLTZMANN INSTITUTE, 2013) Atualmente, as terapias 

disponíveis são baseadas em trastuzumabe (em terapia única, combinada com quimioterapia ou 

hormonoterapia), lapatinibe (em combinação com quimioterapia, ou seja, capecitabina ou em 

combinação com hormonoterapia) ou pertuzumabe.(LUDWIG BOLTZMANN INSTITUTE, 2013) 

O medicamento mais recente da lista é o trastuzumabe, cuja adição aos protocolos de tratamento da 

doença resultou num aumento da sobrevida dos pacientes. Contudo, apesar de sua eficácia, a maior 

parte dos pacientes desenvolve doença progressiva durante ou depois do tratamento com 

trastuzumabe. Dessa forma, esses pacientes que desenvolveram progressão da doença necessitam de 

uma intervenção adicional para que seja contida essa progressão e aumentada a sobrevida, uma vez 

que indivíduos previamente tratados com as outras opções terapêuticas apresentam resposta 

moderada às mesmas. (KROP et al., 2014) 

 

1.3 Trastuzumabe entansina 

Trastuzumabe entansina (T-DM1) é um medicamento utilizado no tratamento de câncer de 

mama positivo para o receptor do fator de crescimento epidérmico (HER-2) quando há metástase ou 
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o tumor se encontra em estágio avançado sem indicação cirúrgica. Foi desenvolvido para 

monoterapia, em pacientes que não obtiveram resposta adequada ao tratamento com trastuzumabe e 

um taxano, separadamente ou em concomitância. (AUSTRALIAN GOVERNMENT 

DEPARTMENT OF HEALTH, 2013; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

2014) 

O fármaco é apresentado em forma de pó liofilizado, em frasco-ampola contendo 100 ou 

160mg para administração intravenosa, após reconstituição e diluição. (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. BRASIL, 2014a) 

T-DM1 é resultante da associação de trastuzumabe e entansina (DM1), por meio de uma 

molécula ligante de tioéter estável. Esse ligante estabiliza o composto, de forma que o fármaco 

apenas é internalizado para a célula quando ligado ao receptor HER-2. Desse modo, a toxicidade do 

T-DM1 é limitada apenas às células cancerígenas, uma vez que a liberação do composto não atinge 

demais áreas do corpo (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2014a, 2014b; 

CALLAHAN, 2014). 

Trastuzumabe é um anticorpo IgG monoclonal, de estrutura proteica, capaz de reconhecer e se 

ligar à glicoproteína HER-2, presente na superfície de algumas células cancerígenas (EUROPEAN 

MEDICINES AGENCY, 2013; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2014a; 

CALLAHAN, 2014). Esse receptor faz parte da família de receptores do EGFR, que, através de 

sinalização autócrina, contribuem para a deflagração de diversos processos fundamentais para o 

desenvolvimento de uma neoplasia, como proliferação celular, apoptose, angiogênese e 

disseminação metastática. (PACHECO et al., 2002) A ligação do trastuzumabe à HER-2 promove 

recrutamento e ativação de células efetoras do sistema imune, o que resulta numa down regulation da 

HER-2. (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2013; SHI et al., 2014) 

A DM1 é uma substância tóxica, inibidora da polimerização do microtúbulo, organela presente 

no citoplasma celular. A DM1 age por meio de sua ligação à proteína denominada tubulina, essencial 

à formação e rearranjo do citoesqueleto, processos fundamentais para que o crescimento e a 

proliferação celulares sejam possíveis. Desse modo, a atuação da DM-1 se baseia em interferir na 

função microtubular, interrompendo os processos de ciclo celular e crescimento de células 

neoplásicas.  (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2013; CRETELLA et al., 2014; CALLAHAN, 

2014) 
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TDM-1 é recomendado tanto pelas agências internacionais FDA (Food and Drug 

Administration) dos EUA, EMA (European Medicines Agency) e HTA (Health Technology 

Assessment) da Austrália, como pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

 

 

OBJETIVOS 

 

1.4 Objetivo Geral 

 

Avaliação das evidências científicas coletadas a respeito do impacto da utilização do T-DM1 

no tratamento do CMM. 

1.5 Objetivos Específicos 

 

 Descrever a tecnologia em questão, suas indicações, custos e riscos frente às tecnologias 

existentes para o tratamento quimioterápico do CMM; 

 Elaborar termos-chave para coleta sistemática de dados; 

 Determinar o padrão de qualidade das evidências encontradas; 

 Descrever os desfechos observados nos estudos; 

 Descrever as recomendações para a prática clínica, serviços e pesquisa do medicamento em 

questão.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 A gestão racional de recursos para o âmbito da saúde é de extrema importância, dada a 

limitação de fundos disponíveis, a crescente demanda da população e o surgimento de novas 

tecnologias. Os PTCs consistem nas principais ferramentas para tomada de decisão no 

gerenciamento de recursos, por parte de gestores do SUS. 
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A alocação racional de recursos no sistema de saúde é essencial para a efetividade dos serviços 

prestados à população e para a manutenção da cidadania, que consiste, desde o início do interesse na 

democratização do Estado até os dias de hoje, num eixo teórico e estratégico para o desenvolvimento 

de políticas sociais que visam à coesão social. (FLEURY, 2009) 

 Nesse contexto, a relevância do câncer de mama na esfera pública do setor de saúde é de forte 

impacto, uma vez que novas tecnologias envolvem alto custo e, de acordo com evidências científicas 

observadas, impactam positivamente na qualidade de vida dos pacientes tratados. 

 A consistência do presente estudo é baseada na importância de um PTC para gestão de 

recursos e na aplicação da ATS para elucidação da efetividade do T-DM1 para tratamento do CMM 

HER-2 positivo, uma vez que pacientes não responsivos às terapias disponíveis por vezes precisam 

se submeter à cirurgia de mastectomia e/ou não sobrevivem. 

 A incorporação de uma nova tecnologia para tratamento do câncer de mama pode representar 

não apenas uma melhora na qualidade de vida e na autoestima dos pacientes, por evitar realização de 

procedimentos mais invasivos, como também pode ser capaz de aumentar a perspectiva de vida de 

um alto número de pacientes.  

 

RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A incorporação de tecnologias em saúde, quando realizada de forma irracional, ou seja, sem 

embasamento científico a respeito da segurança e da eficácia e sem estudos que comprovem o custo-

efetividade, pode gerar inúmeros efeitos negativos. 

Aumento de gastos sem evidências de melhoras nos indicadores de saúde e aumento de 

prescrições fora das indicações recomendadas pela literatura são apenas algumas consequências 

possíveis de se observar em casos de falta de PTCs e diretrizes de tratamento. 

O presente estudo consiste numa ferramenta capaz de evitar diversas consequências negativas ao 

SUS e à sociedade, assim como de expandir o conhecimento acerca dos possíveis tratamentos para 

uma doença de incidência e mortalidade tão altas como o CMM.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

1.6 Estruturação da questão de pesquisa, bases de dados utilizadas e estratégias de busca 

elaboradas 

 

Diversas bases de dados foram utilizadas na realização de uma busca sistemática, baseada na 

questão de pesquisa estruturada no formato PICO, como apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2. Questão de pesquisa no formato PICO. 

 

 

A pesquisa realizada incluiu estudos de todos os anos anteriores a 2014 e considerou, 

preferencialmente, ensaios clínicos controlados randomizados que avaliassem o T-DM1 no 

tratamento do CMM, bem como revisões sistemáticas e meta-análises, com a finalidade de buscar 

evidências científicas sobre a tecnologia proposta. 

Descritores, palavras-chave e termos MeSH (Medical Subject Headings) foram utilizados 

para delimitar as buscas nas seguintes bases de dados eletrônicas: Medline (via Pubmed), Cochrane 

Library (via Bireme), CRD (Centre for Reviews and Dissemination) e LILACS (via BVS), Science 

Direct e Web of Science. As estratégias de busca utilizadas em cada base e o resultado estão 

descritas na Tabela 3. 

 

 

P - População Pacientes com câncer de mama metastático  

I - Intervenção Trastuzumabe entansina 

C - Comparação Sem restrição de comparador 

O - Desfechos Qualquer desfecho  

Desenho de Estudo Meta-análises, Revisões sistemáticas, Ensaios clínicos e Estudos 

observacionais 
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Tabela 3. Termos utilizados nas estratégias de busca. 

 Patologia Intervenção Filtro para 
efetividade 

Science Direct "breast cancer" AND 
metastatic 

“trastuzumabe 
entansine” 

"effectiveness" OR 
"efficacy" 

PUBMED - "ado-trastuzumabe 
entansine" 

[Supplementary 
Concept] 

- 

Web of Science ("breast neoplasms" 
OR "Breast 

Neoplasm" OR 
"Neoplasm, Breast" 

OR "Neoplasms, 
Breast" OR 

"Tumors, Breast" 
OR "Breast Tumors" 
OR "Breast Tumor" 
OR "Tumor, Breast" 

OR "Mammary 
Carcinoma, Human" 

OR "Carcinoma, 
Human Mammary" 
OR "Carcinomas, 

Human Mammary" 
OR "Human 
Mammary 

Carcinomas" OR 
"Mammary 
Carcinomas, 
Human" OR 

"Human Mammary 
Carcinoma" OR 

"Mammary 
Neoplasms, Human" 

OR "Human 
Mammary 

Neoplasm" OR 
"Human Mammary 

Neoplasms" OR 
"Neoplasm, Human 

Mammary" OR 
"Neoplasms, Human 

Mammary" OR 
"Mammary 

Neoplasm, Human" 
OR "Breast Cancer" 
OR "Cancer, Breast" 
OR "Cancer of the 

Breast" OR "Cancer 
of Breast") AND 
(secondary OR 

metastatic)) 

(trastuzumabe 
entansine OR 

kadcyla) 

("Cost-benefit 
analysis" OR 

"Analyses, Cost-
Benefit" OR 

"Analysis, Cost-
Benefit" OR "Cost-
Benefit Analyses" 
OR "Cost Benefit 

Analysis" OR 
"Analyses, Cost 

Benefit" OR 
"Analysis, Cost 

Benefit" OR "Cost 
Benefit Analyses" 

OR "Cost 
Effectiveness" OR 

"Effectiveness, 
Cost" OR "Cost-
Benefit Data" OR 

"Cost Benefit Data" 
OR "Data, Cost-

Benefit" OR "Cost 
Benefit" OR 

"Benefits and Costs" 
OR "Costs and 

Benefits") 

BIBLIOTECA 
COCHRANE 

Metastatic breast 
cancer 

Trastuzumabe 
entansine 

- 

CRD - Trastuzumabe 
entansine 

- 

LILACS (("neoplasias da 
mama" OR "câncer 

de mama" OR 
"breast neoplasms" 

- - 
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OR "neoplasias de la 
mama") AND 

(secundário OR 
metastático OR 
secondary OR 
metastatic OR 

secundario) 

 

Na base de dados LILACS, não foram localizados termos correspondentes ao T-DM1, 

portanto não foram obtidos estudos por essa fonte. 

A busca realizada no MEDLINE (via Pubmed) gerou apenas 56 resultados, quando utilizados 

os filtros para intervenção e doença. Com o objetivo de aumentar a sensibilidade da pesquisa, nessa 

base de dados foi utilizado apenas o descritor correspondente à tecnologia.  

Tabela 4. Pesquisa em bases de dados eletrônicas realizada em 14/07/2014 e atualizadas 

em 10/10/2014. 

Base de Dados Resultados Estudos 

selecionados 

Estudo completos 

disponíveis 

Science Direct 149 3 3 

Pubmed 152 27 27 

Web of Science 42 21 21 

Biblioteca 

Cochrane 

8 8 8 

CRD 5 2 2 

LILACS 0 0 0 
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1.7 Tabulação e Análise dos Dados de Eficácia e Segurança 

Após a realização da busca nas bases de dados, 356 títulos não duplicados foram localizados. 

Aplicados os critérios de elegibilidade, dois revisores (P.M.V e T.F.S.) selecionaram 32 estudos para 

leitura na íntegra. Desses, 6 estudos foram selecionados e incluídos nesta revisão. 

 

 

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos de eficácia e segurança. 
 

1.8 Critérios de seleção e exclusão de artigos 

A busca foi realizada com o intuito de resgatar evidências com alto grau de qualidade, na 

tentativa de contribuir para a qualidade e confiabilidade do PTC. Foram selecionados ensaios 

clínicos randomizados, meta-análises e revisões sistemáticas. Foram também incluídos estudos 

observacionais de pacientes que participaram de ensaios clínicos. Estudos que tratassem de outra 
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tecnologia que não a de interesse, estudos experimentais in vitro ou que não se adequassem à questão 

PICO estabelecida foram excluídos. As etapas de seleção (seleção por título e seleção por abstract) 

foram refeitas por um segundo revisor (T.F.S.), com o objetivo de eliminar a possibilidade de viés de 

interpretação. Os estudos que estiveram em discordância entre os revisores foram analisados por um 

terceiro revisor (G.B.G.M.), para a realização da decisão final. 

1.9 Avaliação da qualidade das evidências 

Após o processo de busca e seleção dos resultados, é necessário realizar uma avaliação das 

evidências quanto à sua qualidade, a fim de garantir a validade do PTC e considerar todas as 

possíveis fontes de erros que podem comprometer a relevância do estudo em análise. (R.F. 

SAMPAIO, 2007) A avaliação da qualidade de evidências pode ser realizada de acordo com diversos 

modelos e neste estudo foi utilizado o modelo proposto por Guyatt e Rennie. (GUYATT; RENNIE, 

2006) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio da busca realizada, foram resgatados da literatura e selecionados como evidências de 

alta qualidade: 5 ensaios clínicos e 1 estudo observacional, cujas descrições estão relatadas a 

seguir. 

1.10 Descrição dos estudos de efetividade e segurança 

 

KROP et al., 2014 

Krop e colaboradores realizaram um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, aberto e de 

fase III, denominado TH3RESA. O estudo foi conduzido em 146 centros médicos localizados em 22 

países, nos seguintes continentes: Europa, América do Sul, América do Norte e Ásia-Pacífico. O 

objetivo do estudo era avaliar os efeitos do tratamento do CMM HER-2 positivo com T-DM1 e 

compará-los com o tratamento médico convencional (TMC). 

Os pacientes foram recrutados, de acordo com os seguintes critérios de elegibilidade: (a) 

acometimento por CMM, recorrente ou irressecável avançado; (b) tratamento prévio com 

trastuzumabe e lapatinibe em qualquer estádio e um taxano em estádio avançado; (c) progressão 

avaliada por pesquisador após tratamento com dois ou mais regimes de tratamento para câncer de 
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mama avançado HER-2 positivo, com um mínimo de 6 meses de exposição a cada agente; (d) 

realização de análise imuno-histoquímica com confirmação de escore 3+ do tecido tumoral 

(coloração moderada a acentuada observada em toda a extensão da membrana em mais de 10% das 

células tumorais) e (e) definição de doença mensurável ou não-mensurável por meio do critério 

RECIST (Critério de avaliação de resposta em tumores sólidos). 

Os critérios adicionais de elegibilidade selecionados foram: idade superior a 18 anos, ejeção 

do ventrículo esquerdo superior a 50% de acordo com resultado de ecocardiograma, escala de 0 a 2 

no Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (escalas com critérios utilizados por 

médicos e pesquisadores para avaliar a progressão da doença do paciente); 100.000 plaquetas por μL, 

medição de aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase constando de ≤2, 5 × limite 

superior do normal e formulário de consentimento preenchido. 

Foram excluídos pacientes já participantes de outro ensaio clínico, com neuropatia periférica 

de grau 3 ou superior, acometidos por metástases no sistema nervoso central não tratadas, 

sintomáticas ou em tratamento, com histórico de insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio ou 

angina instável. 

Os 602 pacientes selecionados foram randomizados, de forma que o número de pacientes que 

receberiam T-DM1 fosse o dobro dos pacientes que recebessem TMC, ou seja, uma proporção de 

2:1. A estratificação desses pacientes levou em consideração aspectos como: a região onde viviam e 

presença de doença visceral.  

O tratamento baseado em T-DM1 foi administrado em doses 3,6 mg/kg a cada 21 dias por via 

intravenosa, em 402 pacientes. O TMC foi administrado de acordo com a terapia sistemática local e 

incluiu as seguintes possibilidades: quimioterapia, terapia hormonal e terapia para HER-2. Pacientes 

recebendo TMC que tiveram progressão da doença puderam migrar para o grupo T-DM1.  

Durante o estudo, foram avaliados: progressão do tumor, risco cardíaco por meio de 

ecocardiogramas e qualidade de vida relacionada à saúde, por meio do questionário European 

Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core-30 

respondido sempre no dia 1 de cada ciclo de tratamento. 

Ao longo do estudo, houve perda de pacientes em ambos os grupos, por diferentes motivos, 

conforme descrito na Tabela 5. Dessa forma, chegaram ao final do estudo: 41 pacientes do grupo 

TCM e 234 do grupo T-DM1. 
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Tabela 5. Perfil da perda de pacientes do estudo.(KROP et al., 2014) 

Motivo TCM T-DM1 

Progressão da doença 108 193 

Eventos Adversos 8 23 

Morte 3 3 

Decisão do paciente 17 4 

Decisão médica 4 7 

Violação de protocolo 3 2 

Outras razões 1 2 

 

Foi estabelecido que a ocorrência de eventos adversos configuraria necessidade de redução da 

dose de T-DM1. Dos 402 pacientes desse grupo, apenas 36 (9%) precisaram que fosse reduzida a 

dose, que passou para 3,0 mg/kg e, desses, 30 (83%) pacientes não necessitaram de mais reduções. 

A média de duração de tratamento para o grupo TCM foi de 2,66 meses, enquanto o grupo T-

DM1 apresentou uma média de 4,24 meses.  

Por meio de análises estatísticas, que incluíram esboço de curvas de Kaplan-Meier, foram 

calculadas medianas de sobrevida sem progressão da doença, conforme apresentados nos Gráficos 1, 

2 e 3. Os Gráficos 2 e 3 mostram as probabilidades de sobrevida sem progressão da doença em 

tratamentos convencionais que incluíram trastuzumabe e os que não incluíram, respectivamente, 

permitindo uma avaliação sobre o impacto desse medicamento na sobrevida e uma comparação 

como T-DM1. 
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Figura 2.  Gráfico da comparação das probabilidades de sobrevida livre de progressão 

entre os grupos TMC e T-DM1. (KROP et al., 2014) 
 

 

 

Figura 3. Gráfico da comparação das probabilidades de sobrevida livre de progressão 

entre os grupos TMC (contendo trastuzumabe) e T-DM1. (KROP et al., 2014) 
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Gráfico 1. Comparação das probabilidades de sobrevida livre de progressão entre os 

grupos TMC (livre de trastuzumabe) e T-DM1. (KROP et al., 2014) 
 

No geral, foram observados 219 (54%) casos de progressão da doença no grupo T-DM1, e 

129 (65%) casos no grupo TMC. A Tabela 6 apresenta os dados sobre esse parâmetro, contendo 

informações sobre pacientes do grupo TMC que receberam trastuzumabe e sobre os que não 

receberam. 

 

Tabela 6. Casos de progressão da doença. (KROP et al., 2014) 

 Eventos de progressão da 

doença 

Mediana do tempo de 

sobrevida livre de 

progressão, em semanas 

(IC: 95%) 

T-DM1 219 6,2 (5,59 – 6,87) 

TMC 129 3,3 (2,89 – 4,14) 

TMC contendo 

trastuzumabe 

101 3,2 (2,83 – 4,11) 
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TMC sem trastuzumabe 28 3,4 (1,61 – 4,63) 

IC: intervalo de confiança; T-DM1: trastuzumabe entansina; TMC: tratamento médico convencional 

Com base nos dados observados, é possível notar que o grupo T-DM1 apresentou aumento do 

tempo de sobrevida sem progressão da doença, em comparação com os subgrupos e redução de risco 

de morte, embora essa diminuição observada não seja estatisticamente relevante. 

Para avaliar a segurança do medicamento, foram observados os eventos adversos. Cerca de 

43% dos pacientes do grupo TMC apresentaram eventos adversos de grau 3 ou mais, em comparação 

com 32% do T-DM1. Além disso, 11% dos pacientes de TMC precisaram descontinuar o tratamento 

em função da severidade dos efeitos colaterais, enquanto no grupo T-DM1 apenas 7% dos pacientes 

descontinuaram por esse motivo. Na Tabela 7, estão descritos os eventos adversos observados, de 

acordo com os grupos de estudo.  

Tabela 7.  Eventos adversos observados no estudo. (KROP et al., 2014) 

 TMC T-DM1 

 Qual-

quer 

grau 

Grau 

1 

Grau 

2 

Grau 

3 

Grau 

4 

Qual-

quer 

grau 

Grau 1 Grau 

2 

Grau 

3 

Grau 

4 

Eventos Adversos 

não-hematológicos 

Diarréia 40 

(22%) 

22 

(12%) 

10 

(5%) 

8 

(4%) 

0 40(10%

) 

31 (8%) 6 (1%) 3 

(>1%) 

0 

Dor abdominal 23 

(13%) 

13 

(7%) 

5 

(3%) 

5 

(3%) 

0 26 

(6%) 

9 (2%) 12 

(3%) 

5 

(1%) 

0 

Aumento  

da AAT 

10 

(5%) 

2 

(1%) 

4 

(2%) 

4 

(2%) 

0 34 

(8%) 

10 (2%) 15 

(4%) 

9 

(2%) 

0 

Fadiga 46 

(25%) 

20 

(11%) 

22 

(12%) 

4 

(2%) 

0 109 

(27%) 

60 

(15%) 

41 

(10%) 

8 

(2%) 

0 

Astenia 29 12 13 4 0 63 32 (8%) 27 4 0 
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 TMC T-DM1 

(16%) (7%) (7%) (2%) (16%) (7%) (>1%) 

Celulite 6 

(3%) 

0 2 

(1%) 

4 

(2%) 

0 5 (1%) 0 3 

(>1%) 

2 

(>1%) 

0 

Embolia pulmonar 4 

(2%) 

0 0 3  

(2%) 

0 2            

(>1 %) 

0 0 2 

(>1%) 

0 

Dispneia 17 

(9%) 

5   

(3%) 

9   

(5%) 

3   

(2%) 

0 40   

(10%) 

24    

(6%) 

8   

(2%) 

8   

(2%) 

0 

Eventos Adversos 

Hematológicos 

Neutropenia 40 

(22%) 

2 

(1%) 

9 

(5%) 

20 

(11%) 

9 

(5%) 

22 

(5%) 

4 (>1%) 8 (2%) 7 

(2%) 

3 

(>1%) 

Neutropenia febril 7 

(4%) 

0 0 5 

(3%) 

2 

(1%) 

1 

(>1%) 

0 0 0 1 

(>1%) 

Anemia 19 

(10%) 

3 

(2%) 

11 

(6%) 

4 

(2%) 

1 

(>1%) 

36 

(9%) 

11 (3%) 14 

(3%) 

10 

(2%) 

1 

(>1%) 

Leucopenia 11 

(6%) 

1 

(>1%) 

5 

(3%) 

4 

(2%) 

1 

(>1%) 

3 

(>1%) 

0 2 

(>1%) 

1 

(>1%) 

0 

Trombocitopenia 6 

(3%) 

1 

(>1%) 

2 

(1%) 

2 

(1%) 

1 

(>1%) 

61 

(15%) 

18 (4%) 24 

(6%) 

14 

(3%) 

5 

(1%) 

AAT: aspartato aminotrasferase; TMC: tratamento médico convencional; T-DM1: trastuzumabe entansina. 

 

 

Os dados preliminares obtidos desse ensaio clínico permitem concluir que o T-DM1 

proporcionou um significante benefício clínico, que foi o aumento da sobrevida sem progressão da 

doença, quando comparado com os demais tratamentos administrados. Além disso, quanto à 

segurança, foi observado que o T-DM1 foi bem tolerado, sendo associado a uma menor taxa de 

eventos adversos de grau 3 ou mais. 
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VERMA et al., 2012 

 Com o objetivo de avaliar o tratamento baseado em T-DM1, esse estudo observou os 

seguintes aspectos: (a) sobrevivência livre de progressão, (b) sobrevivência global, (c) segurança, (d) 

taxa de resposta e(e) tempo até a progressão dos sintomas dos pacientes que participam de um ensaio 

clínico multicêntrico, internacional, aberto e de fase III em andamento, denominado EMILIA.  

Os critérios de elegibilidade utilizados no recrutamento de pacientes foram semelhantes aos 

do estudo TH3RESA: (a) acometimento por CMM, recorrente ou irressecável avançado; (b) 

tratamento prévio com trastuzumabe e lapatinibe em qualquer estádio e um taxano em estádio 

avançado; (c) progressão avaliada por pesquisador após tratamento com dois ou mais regimes de 

tratamento para câncer de mama avançado HER-2 positivo, com um mínimo de 6 meses de 

exposição a cada agente; (d) realização de análise imunohistoquímica com confirmação de escore 3+ 

do tecido tumoral (coloração moderada a acentuada observada em toda a extensão da membrana em 

mais de 10% das células tumorais) e(e) definição de doença mensurável ou não-mensurável por meio 

do critério RECIST. 

Os 991 pacientes recrutados foram randomizados numa proporção de 1:1 em dois grupos: um 

tratado com T-DM1 e outro tratado com capecitabina e lapatinibe (CL). As intervenções foram 

administradas da seguinte forma: T-DM1 por administração intravenosa em doses de 3,6 mg/kg e 

capecitabina em doses de 1000 mg/m² via oral, duas vezes por dia, nos dias de 1 a 14 em um ciclo de 

3 semanas; combinado com lapatinibe na dose de 1250 mg via oral, diariamente. Os principais 

métodos estatísticos utilizados foram o método de Kaplan-Meier e análises post hoc. 

No que concerne à eficácia e segurança, foi observado que o tratamento com T-DM1 resultou 

em: (a) aumento da sobrevida sem progressão da doença (9,6 meses versus 6,4 meses), (b) aumento 

da sobrevida global (30,9 meses versus 25,1 meses), (c) uma maior mediana da duração da taxa de 

resposta (12,6 meses versus 6,5 meses) e (d) aumento da mediana do tempo até que houvesse 

redução de 5 pontos no FACT-B TOI. Além disso, mais pacientes do grupo CL precisaram de 

redução da dose e/ou necessitaram interromper o tratamento por motivo de eventos adversos. Dentre 

os 5 óbitos causados por eventos adversos, 4 eram do grupo CL e apenas 1 era do T-DM1. Dados de 

eficácia estão descritos na Tabela 8 e de segurança na Tabela 9. 
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Tabela 8. Taxa e duração de resposta. (VERMA et al., 2012) 

Variável Capecitabina + 

Lapatinibe 

(n = 389*) 

T-DM1  

(n = 387*) 

Diferença P valor 

Resposta completa  

ou parcial 

Número de 

pacientes 
120 173   

Porcentagem 

 (IC 95%) 

30,8 (26,3 - 35,7) 43,6 (38,6 – 48,6) 12,7 (6,0 – 19,4) <0,001 

Resposta 

completa –  

nº( %) 

2 (0,5) 4 (1,0)   

Resposta parcial 

- nº( %) 

118 (30,3) 169 (42,6)   

Duração da resposta 

completa ou parcial 

Mediana 6,5 12,6   

IC 95% 5,5 – 7,2 8,4 – 20,8   

T-DM1: trastuzumabe entansina; IC: intervalo de confiança 

*O número total de pacientes em cada grupo corresponde ao número de pacientes com doença mensurável na baseline.  

Resposta completa se refere à ausência de detecção de tumor após o tratamento. 
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Tabela 9. Eventos adversos na população de segurança*. (VERMA et al., 2012) 

Evento Adverso Capecitabina + Lapatinibe 

(n = 488) 

T-DM1 

 (n = 490) 

 Eventos de 

qualquer grau 

Eventos de grau 

3 ou mais 

Eventos de 

qualquer grau 

Eventos de grau 

3 ou mais 

  número de pacientes (porcentagem)  

Qualquer evento 477 (97,7) 278 (57,0) 470 (95,9) 200 (40,8) 

Eventos 

específicos 

    

Diarréia 389 (79,7) 101 (207) 114 (23,3) 8 (1,6) 

Eritrodisestesia 

palmo-plantar 

283 (58,0) 80 (16,4) 6 (1,2) 0 

Vômito 143 (29,3) 22 (4,5) 93 (19,0) 4 (0,8) 

Neutropenia 42 (8,6) 21 (4,3) 29 (5,9) 10 (2,0) 

Hipocalemia 42 (8,6) 20 (4,1) 42 (8,6) 11 (2,2) 

Fadiga 136 (27,9) 17 (3,5) 172 (35,1) 12 (2,4) 

Náusea 218 (44,7) 12 (2,5) 192 (39,2) 4 (0,8) 

Inflamação da 

mucosa 

93 (19,1) 11 (2,3) 33 (6,7) 1 (0,2) 

Anemia 39 (8,0) 8 (1,6) 51 (10,4) 13 (2,7) 

ALT elevada 43 (8,8) 7 (1,4) 83 (16,9) 14 (2,9) 

AST elevada 46 (9,4) 4 (0,8) 110 (22,4) 21 (4,3) 

Trombocitopenia 12 (2,5) 1 (0,2) 137 (28,0) 63 (12,9) 

T-DM1: trastuzumabe entansina; ALT: alanina aminotransferase; AAT: aspartato aminotransferase 

*População de segurança inclui todos os pacientes que receberam pelo menos uma dose do tratamento. 

 

 

Com o intuito de avaliar possíveis efeitos cardiotóxicos dos tratamentos utilizados, foi 

avaliada a ejeção do ventrículo esquerdo. Foi observado que a maioria dos pacientes (93% do grupo 

CL e 97% do grupo T-DM1) tiveram esse parâmetro mantido em valores acima de 45% durante todo 

o tratamento. 
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Por meio dos resultados obtidos, esse estudo concluiu que o tratamento com T-DM1 

demonstrou ser eficaz em casos de CMM. Além disso, o perfil de segurança do medicamento 

apresentou menos frequência e gravidade dos EAs, e isto está provavelmente relacionado à sua 

capacidade de afetar intracelularmente as células que superexpressam HER-2, melhorando o índice 

terapêutico do paciente, por minimizar o acometimento de tecidos normais. 

  

WELSLAU et al., 2014 

Foi realizado um estudo observacional para avaliação de dados preliminares sobre o ensaio 

clínico em andamento, denominado EMILIA, que tem por objetivo analisar a eficácia e a segurança 

do T-DM1 em pacientes com câncer de mama. O estudo de Welslau e colaboradores objetivou uma 

observação a respeito da avaliação dos pacientes em resposta ao tratamento. 

Os 991 pacientes incluídos no EMILIA apresentavam câncer de mama localmente avançado 

ou metastático e haviam sido previamente tratados com trastuzumabe e um taxano. Estes indivíduos 

foram randomizados em razão de 1:1, sendo divididos em 495 e 496, em dois grupos: T-DM1 (por 

administração intravenosa em doses de 3,6 mg/kg) e CL (capecitabina- 1000 mg/m² via oral, duas 

vezes por dia, nos dias de 1 a 14 em um ciclo de 3 semanas; combinado com lapatinibe -1250 mg via 

oral, diariamente). 

A metodologia utilizada foi baseada em aplicação de instrumentos para avaliação do paciente 

e métodos estatísticos aplicados aos resultados obtidos. Foi usado o FACT-B, um questionário de 37 

perguntas, aplicado a cada 7 dias e composto por 5 subescalas que medem aspectos físicos, 

funcionais, sociais, emocionais e relacionados à doença. Além desse, foram utilizados também o 

FACT-B Trial Outcome Index Physical/Functional/Breast (FACT-B TOI) e o Diarrhea Assessment 

Scale (DAS). Esse último instrumento é um questionário de 4 itens que avaliam a frequência, 

urgência, consistência e desconforto gerado pela diarreia gerada como evento adverso ao tratamento 

e deve ser aplicado uma vez a cada 7 dias. 

Dentre os métodos estatísticos utilizados, podem ser destacados: modelo de Cox, curvas de 

Kaplan-Meier, método de Brookmeyer e Crowley, análise de sensibilidade e estatística descritiva 

(média, erro padrão, mínimo e máximo) foi utilizada para comparação de todos os resultados obtidos 

ao longo do período do estudo. 
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Foi realizada uma análise sobre o agravo dos sintomas da doença em ambos os grupos. No grupo 

T-DM1, 54,7% dos pacientes apresentaram agravo, comparados com 57,8% do grupo CL. Duas 

análises de sensibilidade demonstraram que os pacientes do grupo T-DM1 levaram mais tempo até 

apresentar agravo dos sintomas, em comparação com o CL. 

Cerca de 55% pacientes do grupo T-DM1 notaram melhorias clínicas em função do tratamento, 

enquanto o grupo CL teve a proporção de 49,4%. Além disso, a frequência de diarreias foi superior 

no grupo CL, assim como desconforto abdominal. 

Com base no observado a partir da avaliação dos pacientes sobre os tratamentos, o estudo pôde 

concluir que o uso de T-DM1 esteve associado a: (a) um tempo maior até o surgimento de sintomas 

de agravo da doença (7,1 meses versus 4,6 meses); (b) escores mais favoráveis ao longo do estudo, 

resultantes dos questionários utilizados. 

BURRIS et al., 2011 

Com o objetivo de avaliar taxa de resposta, segurança e tolerabilidade relacionados ao 

tratamento do CMM baseado em T-DM1, foi realizado esse ensaio clínico de fase II e braço único. 

Foram incluídos 112 pacientes, de acordo com os seguintes critérios: progressão do tumor 

antes do estudo, tratamento prévio com um agente quimioterápico para CMM, ausência de histórico 

de doença cardíaca, 50% ou mais de fração de ejeção do ventrículo esquerdo (medição por 

ecocardiograma), ausência de histórico de hipersensibilidade de grau 3 ou mais ao trastuzumabe ou 

de descontinuação deste por motivo de toxicidade, ausência de neuropatia de grau 3 ou mais e de 

metástases no cérebro sem tratamento ou sintomáticas e ausência de tratamento para metástases no 

cérebro 3 meses ou menos antes da primeira dose de T-DM1. Nesse estudo, foram incluídos 

pacientes HER-2 positivos e normais, a fim de comparar a resposta desses dois grupos ao tratamento 

(a superexpressão de HER-2 foi avaliada por meio de PCR de tempo real e hibridização in situ por 

fluorescência). 

A administração do T-DM1 foi realizada por via intravenosa, numa dose de 3,6 mg/kg a cada 

3 semanas, durante um ano. Nesse período, os pacientes eram também acompanhados para que se 

pudesse avaliar seu estado de saúde. Avaliações do tumor por meio do RECIST foram realizadas a 

cada ciclo e ecocardiogramas foram realizados após os ciclos 1 e 2 e depois, a cada 2 ciclos. Os 

níveis séricos de proteína troponina cardíaca I foram medidos no oitavo dia de cada ciclo. Os 
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métodos estatísticos utilizados incluíram a metodologia de Blythe-Still-Casella, método de Kaplan-

Meier e fórmula de Greenwood. 

Para avaliar a eficácia, foram utilizados dois métodos: (a) avaliação por RECIST feita a cada 

dois ciclos por um pesquisador e (b) radiografias. Os resultados obtidos pelos dois métodos 

apresentaram 82% de similaridade e estão descritos na Tabela 10. 

Tabela 10. Respostas objetivas*. (BURRIS et al., 2011) 

 Avaliação por RECIST Radiografia 

Resposta Número de 

pacientes 

% Número de 

pacientes 

% 

Número de 

pacientes 

tratados 

112  112  

Resposta 

objetiva 

(IC 95%) 

29 

(18,4 – 34,4) 

25,9 42 

(28,6 – 46,6) 

37,5 

Resposta 

completa 

0 0 4 3,6 

Resposta parcial 29 25,9 38 33,9 

Doença estável 55 49,1 44 39,3 

Doença em 

progressão 

22 19,6 22 19,6 

Impossibilidade 

de avaliação 

1 0,9 0 0 

Perda 5 4,5 4 3,6 

Avaliações de 

acordo com a 

expressão de 

HER-2 

    

HER-2 positivo 

(por FISH ou 

grau 3+) 

    

Pacientes de 74  74  
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 Avaliação por RECIST Radiografia 

eficácia avaliável 

Resposta 

objetiva 

(IC 95%) 

25 

 

33,8 

(23,2 – 44,9) 

35 

 

47,3 

(35,6 – 59,3) 

HER-2 normal     

Pacientes de 

eficácia avaliável 

21  21  

Resposta 

objetiva 

(IC 95%) 

1 

 

4,8 

(<1 – 21,8) 

2 

 

9,5 

(1,7 – 29,8) 

HER-2 positivo 

com 

superexpressão 

em PCR 

    

Pacientes de 

eficácia avaliável 

25  28  

Resposta 

objetiva 

(IC 95%) 

9 

 

36,0 

(18,5 – 36,9) 

16 57,1 

(38,1 – 74,2) 

HER-2 positivo 

sem 

superexpressão 

em PCR 

    

Pacientes de 

eficácia avaliável 

25    

Resposta 

objetiva 

(IC 95%) 

7 28 

(12,1 – 47,5) 

8 29,6 

(14,8 – 50,0) 

IC: Intervalo de confiança; FISH: hibridização in situ por fluorescência; PCR: reação em cadeia da polimerase. 

*Respostas objetivas correspondem a respostas parciais e completas. 

  

A mediana de doses administradas foi de 7 por paciente, com uma mediana de 4,2 meses de 

duração do tratamento. Um total de 21 pacientes completaram um ano de intervenção proposta pelo 
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estudo, 3 pacientes morreram após 30 dias de tratamento (2 possivelmente por progressão do tumor e 

1 por agravos clínicos devido à doença) e 6 precisaram de redução de dose após descoberta de 

trombocitopenia. Os EAs observados no estudo estão apresentados na Tabela 11. 

 

 

Tabela 11. Eventos adversos que ocorreram em ≥ 20 pacientes. (BURRIS et al., 2011) 

 Grau 1 ou 2 Grau 3 Grau 4 Todososgraus 

Eventoadverso 
Nº de 

pacientes 

% Nº de 

pacientes 

% Nº de 

pacientes 

% Nº de 

pacientes 

% 

Fadiga 68 60,7 5 4,5 0 0 73 65,2 

Náusea 56 50,0 1 0,9 0 0 57 50,9 

Dor de cabeça 45 40,2 0 0 0 0 45 40,2 

Febre 38 33,9 1 0,9 0 0 39 34,8 

Epistaxe 38 33,9 2 1,8 0 0 40 35,7 

Constipação 34 30,4 0 0 0 0 34 30,4 

Tosse 31 27,7 0 0 0 0 31 27,7 

Diarréia 29 25,9 0 0 0 0 29 25,9 

Hipocalemia 17 15,2 10 8,9 0 0 27 24,1 

Vômito 26 23,2 1 0,9 0 0 27 24,1 

Dor nas 

extremidades 
25 22,3 0 0 0 0 25 22,3 
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Artralgia 24 21,4 1 0,9 0 0 25 22,3 

Anemia 20 17,9 3 2,7 0 0 23 20,5 

Dispnéia 20 17,9 3 2,7 0 0 23 20,5 

 

Os resultados de eficácia e segurança obtidos por meio desse ensaio clínico permitiram 

concluir que a taxa de resposta ao tratamento baseado em T-DM1 foi superior em pacientes com 

CMM HER-2 positivo, sendo capaz de ocasionar taxas significativas de resposta objetiva (resposta 

completa e resposta parcial). Além disso, de acordo com os dados de EAs, foi concluído que o T-

DM1 foi bem tolerado. 

 

 KROP et al., 2012 

Esse ensaio clínico, de fase II e braço único, objetivou avaliar taxa de resposta e segurança do 

tratamento com T-DM1 em pacientes com CMM previamente tratados com trastuzumabe, lapatinibe, 

uma antraciclina, um taxano e capecitabina. 

Os critérios de elegibilidade e exclusão dos pacientes foram semelhantes aos dos ensaios 

clínicos EMILIA (VERMA et al., 2012) e TH3RESA (KROP et al., 2014). Os 110 pacientes 

recrutados receberam tratamento de T-DM1 por via intravenosa, na dose de 3,6 g/mg a cada 3 

semanas. Para as análises estatísticas, foi utilizado o método de Kaplan-Meier. 

Para coletar dados da eficácia e segurança, foram conduzidas pelos pesquisadores avaliações 

a cada ciclo e ecocardiogramas a cada 6 semanas. Foram utilizadas as técnicas de hibridização in situ 

por fluorescência e PCR para confirmar a positividade de HER-2, que foi constatada em 80 pacientes 

dentre os 110 incluídos.  

Em relação à eficácia, foi observado que a taxa de resposta objetiva foi de 41,3% em 

pacientes com tumor HER-2 positivo, comparados com 20,0% no grupo de pacientes com HER-2 

normal, sugerindo, assim como no estudo anterior (BURRIS et al., 2011), que a superexpressão de 

HER-2 é um fator que propicia uma maior taxa de resposta ao tratamento baseado em T-DM1.  
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Dentre os 110 pacientes que participaram do estudo e foram submetidos a pelo menos uma 

dose do T-DM1, 38 (34,5%) apresentaram resposta objetiva parcial ao tratamento, ou seja, 

apresentaram pelo menos 50% de redução do tumor. O tempo de sobrevida sem progressão da 

doença foi estimado numa mediana de 6,9 semanas. Os EAs foram limitantes para 7 pacientes, que 

descontinuaram o tratamento por esse motivo. Reduções de dose pela mesma causa foram 

necessárias em 18 pacientes, 6 desenvolveram metástases no cérebro, 5 por motivo de progressão da 

doença e 1 por decisão de um avaliador do estudo. O perfil de segurança do T-DM1 nesse estudo 

está descrito na Tabela 12. 

Tabela 12. Eventos adversos observados. KROP et al., 2012 

 Grau 

Evento Adverso 1 2 3 4 5 Todos 

Eventos adversos 

em >10% dos 

pacientes 

      

Fadiga 30,0 27,3 4,5 0 0 61,8 

Trombocitopenia 12,7 16,4 7,3 1,8 0 38,2 

Náusea 26,4 10,0 0,9 0 0 37,3 

AST elevada 11,8 11,8 2,7 0 0 26,4 

Constipação 20,0 2,7 0,9 0 0 23,6 

Febre 13,6 8,2 0,9 0 0 22,7 

Epistaxe 19,1 2,7 0,9 0 0 22,7 

Dor de cabeça 18,2 3,6 0 0 0 21,8 

Redução do 

apetite 

12,7 7,3 0,9 0 0 20,9 

Hipocalemia 19,1 0,9 0,9 0 0 20,9 

Boca seca 17,3 2,7 0 0 0 20,0 

Anemia 7,3 10,9 1,8 0 0 20,0 

Dor nas costas 11,8 3,6 2,7 0 0 18,2 

Tosse 12,7 5,5 0 0 0 18,2 
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 Grau 

Neuropatia 

periférica 

12,7 5,5 0 0 0 18,2 

Dispnéia 10,0 3,6 2,7 0 0 16,4 

Vômito 10,9 5,5 0 0 0 16,4 

Artralgia 10,0 2,7 1,8 0 0 14,5 

Reação 

relacionada à 

infusão 

8,2 5,5 0 0 0 13,6 

Dor nas 

extremidades 

10,0 1,8 1,8 0 0 13,6 

ALT elevada 8,2 2,7 2,7 0 0 13,6 

Mialgia 12,7 0,9 0 0 0 13,6 

Diarréia 9,1 3,6 0 0 0 12,7 

Fosfatase 

alcalina elevada 

8,2 2,7 0 0 0 10,9 

Espasmos 

musculares 

8,2 2,7 0 0 0 10,9 

Perda de peso 7,3 2,7 0,9 0 0 10,9 

Depressão 4,5 2,7 2,7 0 0 10,0 

Eventos 

Adversos 

adicionais que 

ocorreram em 

grau 3 ou mais 

em pelo menos 2 

pacientes 

      

Dor abdominal 5,5 1,8 0,9 0,9 0 9,1 

Hiperglicemia 4,5 0 2,7 0 0 7,3 

Celulite 0 2,7 2,7 0,9 0 0 

Pneumonia 0,9 0 1,8 0 0,9 3,6 

Teste de função 

hepática 

0 0,9 1,8 0 0* 2,7 
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 Grau 

anormal 

Compressão da 

medula espinhal 

0 0 0 1,8 0 1,8 

Carcinoma 

basocelular 

0 0 1,8 0 0 1,8 

ALT: alanina aminotransferase; AST: aspartato aminotransferase 
*Um paciente apresentou disfunção hepática de grau  5. 

  

Esse foi o primeiro estudo que avaliou um novo tratamento em pacientes acometidos por 

CMM HER-2 positivo, comparando os efeitos da nova terapia com todos os tratamentos 

padronizados em adição à quimioterapia. Foi possível concluir que o T-DM1 representou uma opção 

terapêutica com efetividade confirmada e boa tolerabilidade para pacientes que tinham opções 

limitadas de tratamento. 

 

 KROP et al., 2010 

Esse estudo de fase I foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os efeitos do tratamento de 

T-DM1 em 24 pacientes que atendiam aos mesmos critérios de elegibilidade estabelecidos nos 

estudos anteriormente descritos. 

O tratamento baseado em T-DM1 foi administrado em todos os pacientes do estudo, a cada 

21 dias, ao longo de 238 ciclos. Contudo, as doses variaram: 3 pacientes receberam doses de 0,3 

mg/kg, 1 recebeu de 0,6 mg/kg, 1 de 1,2 mg/kg, outro de 2,4 mg/kg, 15 receberam a dose de 3,6 

mg/kg e 3 de 4,8 mg/kg. Para avaliar possíveis progressões do tumor, foi utilizado o instrumento 

RECIST ao longo do estudo. 

Os desfechos observados foram atividade antitumoral e segurança do T-DM1. Em relação ao 

potencial antitumoral do tratamento, foi observado que 6 (25%) dos pacientes apresentaram resposta 

objetiva parcial, isto significa que obtiveram redução de, no mínimo, 50% do tumor. Desses 6 

pacientes, 5 receberam dose de 3,6 mg/kg e um receber 2,4mg/kg. A taxa de benefício clínico 

(resposta objetiva + doença estável por 6 meses) foi de 73% no grupo de pacientes submetidos à dose 

de 3,6 mg/kg. 
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Dos 24 participantes, 15 abandonaram o estudo por motivo de progressão da doença, 2 por 

decisão médica e quatro devido aos EAs. Pelo menos um EA relacionado ao tratamento foi percebido 

em 22 pacientes. Os EAs observados no estudo estão apresentados Na Tabela 13, a fim de elucidar o 

perfil de toxicidade do T-DM1 observado nesse estudo. 

 

 

Tabela 13. Eventos adversos observados no estudo. Adaptado de KROP et al., 2010 

 Grau 3 Grau 4 Todos os graus de 1 a 4 

 Nº % Nº % Nº % 

Número de 

pacientes sem 

evento adverso 

3 12,5 2 8,3 22 91,7 

Desordens sanguíneas e linfáticas 

Trombocitopenia 1 4,2 2 8,3 13 54,2 

Anemia 0  0  7 29,2 

Leucopenia 0  0  2 8,3 

Neutropenia 0  0  1 4,2 

Desordens oftalmológicas 

Conjuntivite 0  0  1 4,2 

Fotofobia 0  0  1 4,2 

Entupimento do 

canal lacrimal 
0  0  1 4,2 

Desordens gastrointestinais 

Náusea 0  0  6 25,0 

Vômito 0  0  3 12,5 

Anorexia 0  0  3 12,5 

Constipação 0  0  2 8,3 

Desordens gerais       

Fadiga 0  0  9 37,5 

Febre 0  0  2 8,3 

Reação 

relacionada à 

infusão 

0  0  1 4,2 
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 Grau 3 Grau 4 Todos os graus de 1 a 4 

Edema periférico 0  0  1 4,2 

Dor       

Artralgia 0  0  2 8,3 

Espasmos 

musculares 
0  0  2 8,3 

Mialgia 0  0  2 8,3 

Dor abdominal 0  0  2 8,3 

Dor de cabeça 0  0  2 8,3 

Dor do tumor 0  0  1 4,2 

Desordens vasculares 

Hipertensão 0  0  1 4,2 

Hipotensão 0  0  1 4,2 

Hipertensão 

pulmonar 
1 4,2 0  1 4,2 

 

Esse foi o primeiro estudo em humanos que avaliou os efeitos do T-DM1 e pôde concluir que 

pacientes com CMM HER-2, progressão da doença, tratamento prévio com trastuzumabe 

demonstraram tolerar o tratamento e obtiveram melhoras clínicas. Com isso, o T-DM1 pode ser uma 

boa opção terapêutica para pacientes com essa doença e que não responderam aos tratamentos 

atualmente disponíveis, tendo, portanto, opções muito limitadas de tratamento. 
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CONCLUSÃO 

Uma vez que o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e gerou 

13.345 mortes no Brasil em 2011, trata-se de uma doença de forte impacto na sociedade. Além de 

sua alta mortalidade e incidência, os tratamentos disponíveis atualmente para a doença apresentam 

altos custos e são capazes de impactar negativamente na vida do paciente. Nesse contexto, é 

fundamental que sejam realizados estudos no sentido de minimizar o sofrimento desses indivíduos, 

por meio da busca de tratamentos com menos impactos negativos e melhoras clínicas mais 

expressivas. 

O presente PTC reuniu evidências de ensaios clínicos e estudos observacionais que 

documentaram dados sobre eficácia, efetividade e segurança do tratamento para CMM HER-2 

positivo baseado em T-DM1 em pacientes que não responderam aos tratamentos atualmente 

disponíveis. 

Por meio da análise das evidências científicas resgatadas de forma sistemática da literatura, 

foi possível observar tolerabilidade adequada e benefícios clínicos, como aumento da sobrevida sem 

progressão do tumor e maior taxa de resposta objetiva ao tratamento, proporcionados pela 

administração do trastuzumabe entansina. Com isso, esse novo medicamento surge como uma nova 

opção terapêutica para pacientes acometidos por câncer de mama metastático HER-2 positivo que 

não responderam aos tratamentos atualmente disponíveis. 

A partir das informações extraídas e analisadas neste trabalho, poder-se-ia recomendar a 

incorporação do trastuzumabe entansina. No entanto, uma revisão sistemática dotada de meta-análise 

daria mais robustez à sugestão realizada.   
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APÊNDICE B 

Qualidade das evidências dos estudos selecionados 

Parâmetros sobre como avaliar a qualidade da evidência de ensaios clínicos controlados. 

Parâmetros 

KROP 

et al., 

2014 

VERMA 

et al., 

2012 

KROP 

et al., 

2012 

BURRIS 

et al., 2011 

KROP et 

al., 2010 

O estudo foi randomizado? S S N N N 

A alocação dos pacientes nos grupos foi sigilosa? N N N N N 

Os pacientes foram analisados nos grupos aos quais 

foram randomizados (a análise foi por intenção de 

tratar)? 

S S NA NA NA 

Os pacientes dos dois grupos eram semelhantes com 

relação a fatores de prognóstico previamente 

conhecidos? 

S S NA NA NA 

O estudo foi cego? N N NA NA NA 

Fora a intervenção experimental, os grupos foram 

tratados igualmente? 
S S NA NA NA 

As perdas foram significativas? S S S S S 

O estudo apresentou estimativa de precisão para os 

efeitos do tratamento? 
S S S S S 

Os pacientes do estudo são semelhantes aos de 

interesse? 
S S S S S 

Os desfechos apresentados pelo estudo são relevantes 

clinicamente? 
S S S S S 

Os potenciais conflitos de interesse foram 

declarados? 
S S S S S 

S = sim; N=não; P = parcialmente; ND = não disponível – sem informações que permitam avaliação; NA = não se aplica. 
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Parâmetros sobre como avaliar a qualidade de estudos de coorte. 

Parâmetros WELSLAU et 

al., 2014 

Os pacientes de ambos os grupos eram similares com relação aos fatores 

prognósticos que poderiam estar associados com o desfecho (ou houve ajuste 

estatístico para diferenças na análise)? 

S 

As circunstâncias e os métodos para medir o desfecho foram similares em ambos os 

grupos? 
NA 

As perdas foram significativas? N 

A duração do seguimento foi adequada? S 

Os pacientes do estudo são semelhantes aos de interesse? S 

O estudo apresentou estimativa de precisão para a associação entre a exposição e o 

desfecho? 
S 

Os potenciais conflitos de interesse foram declarados? S 

S = sim; N=não; P = parcialmente; ND = não disponível – sem informações que permitam avaliação; NA = não se aplica. 

 

 

 

 

 

 


