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RESUMO 

 
O câncer de mama é uma patologia com diferentes subtipos, como o câncer de mama com 
superexpressão em HER2, uma das formas mais agressivas da doença, crescendo e se 
disseminando de uma maneira muito rápida. Uma classe de fármacos de grande destaque utilizada 
como opção a terapia são os Anticorpos Monoclonais. Este estudo teve como objetivo demonstrar os 
Anticorpos Monoclonais utilizados para o tratamento do câncer de mama com superexpressão em 
HER2, seus respectivos custos e registros no Brasil. Tratou-se de uma revisão bibliográfica, realizada 
em bases como o Instituto Nacional do Câncer, Scientific Eletronic Library Online e Biblioteca Virtual 
em Saúde. Os Anticorpos Monoclonais são proteínas que tem o poder de fixação em moléculas-alvo, 
possuindo um alto grau de especificidade, poupando desse modo as células saudáveis. Registrados 
no Brasil para o tratamento do câncer de mama com superexpressão em HER2, temos o 
Trastuzumabe, Ditosilato de Lapatinibe, Pertuzumabe e o Trastuzumabe Entansina. Conclui-se que 
esses medicamentos biológicos são de grande relevância no âmbito da terapia oncológica, porém, o 
auto custo desses fármacos levam a limitação de seu uso. 
 
Palavras chave: custo, patologia, registros, terapia. 
Linha de pesquisa: assistência farmacêutica, cosméticos, fármacos, medicamentos. 
 

 

ABSTRACT 
 

Breast cancer is a pathology with different subtypes, like breast cancer with a big expression in HER2, 
one of the most aggressive forms of the disease, it is growing and spreading very quickly. A class of 
drugs of great prominence used as an option to therapy are Monoclonal Antibodies. This study has a 
target to show the monoclonal antibodies used for the treatment of breast cancer with a big expression 
in HER2, their respective costs and records in Brazil. It was a bibliographic review, it is carried out in 
bases such as the National Cancer Institute, Scientific Electronic Library Online and Virtual Health 
Library. The monoclonal antibodies are proteins have the power to have on target molecules, 
possessing a high degree of specificity thereby saving healthy cells. Registered in Brazil for the 
treatment of breast cancer with a big expression in HER2, we have Trastuzumab, Lapatinibe 
Ditosylate, Pertuzumab and Trastuzumab Entansina. It is concluded that these biological drugs are of 
great impact in the context of cancer therapy, however, the self-cost of these drugs leads to limitation 
of their use. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 
Na atualidade, uma patologia que tem fomentado inúmeras pesquisas, é o 

câncer, uma doença que acomete milhares de pessoas por todo mundo, 

independente de raça, gênero, ou classe social. De acordo com o Instituto Nacional 

de Câncer, no Brasil, somente para este ano, a estimativa é do surgimento de mais 

de 625.000 novos casos da doença (BRASIL, 2020a).  

O câncer, é um termo o qual é utilizado para compreender centenas de 

doenças distintas, tendo como característica a exacerbação da divisão celular e o 

acometimento de outros tecidos por células invasoras, fato este denominado como 

metástase (BRANDÃO et al., 2010). 

Nesse conjunto de doenças, podemos destacar o câncer de mama, que afeta 

milhares de mulheres por todo mundo, chamando a atenção da saúde pública 

devido a sua alta incidência, essa patologia, caracteriza-se pelo surgimento de um 

tumor maligno localizado no tecido da mama. No Brasil, em um quadro geral, o 

câncer está entre as principais causas de morte, sendo o câncer de mama um dos 

tipos mais prevalentes (RODRIGUES et al., 2015).  

A estimativa no Brasil para este ano de 2020, é do surgimento de 66.280 

novos casos de câncer de mama, sendo a massiva maioria desses casos em 

mulheres, considerando que os homens também podem desenvolver a doença, 

porém, em uma margem muito baixa, representando apenas 1% do total de casos 

da doença. (BRASIL, 2020b). 

De tal modo, para as mulheres, torna-se uma das enfermidades mais temidas, 

sendo perturbadora não somente pelo aspecto fisiológico, mas também pelo 

psicológico, devido ao fato de causar grande tensão emocional, como por exemplo 
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ansiedade e até mesmo depressão, culminando em um complexo sentimento 

psicopatológico, que afeta desde a vida sexual até a social (LIMA et al, 2018).  

Inúmeros fatores podem contribuir para a progressão tumoral, tais hábitos 

sociais como o ato de fumar, ingestão de bebidas alcoólicas e também fatores 

ligados ao histórico familiar e predisposição hereditária (SZVARÇA et al., 2016).  

Devido a isso, é de suma importância o diagnóstico precoce e o tratamento 

com novos medicamentos, pois, quando o câncer já está em estágio avançado, as 

chances de cura são menores, em contrapartida, quando realizado precocemente o 

diagnóstico, as chances de cura ocorrem em 90% dos casos (TRALDI et al., 2016). 

O tratamento para neoplasias está em constante evolução, principalmente 

quanto a classe de medicamentos utilizados, o qual podemos destacar os Anticorpos 

Monoclonais. Os Anticorpos Monoclonais são proteínas com capacidade de se fixar 

em moléculas-alvo com muita especificidade pois atuam seletivamente nas células 

tumorais, diferenciando-se das terapias convencionais, tais como a quimioterapia e 

radioterapia que tem como desvantagem os inúmeros efeitos colaterais devido a 

esses tratamentos também alcançarem células normais (CORDEIRO et al., 2014). 

Este estudo teve como objetivo demonstrar os Anticorpos Monoclonais 

utilizados para o tratamento do câncer de mama com superexpressão em HER2, 

seus respectivos custos e registros no Brasil. Sendo realizado através de pesquisa e 

levantamento bibliográfico durante o período de fevereiro a abril de 2020 e a seleção 

dos artigos no período de Fevereiro de 2010 a Março de 2020,as buscas dos dados 

foram realizadas em bases como o Instituto Nacional do Câncer (INCA), Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo) e Biblioteca Virtual em Saúde. 

  

 
2. DESENVOLVIMENTO  

 

 

O termo câncer, surgiu a partir de uma derivação do grego karkinos, o qual 

significa caranguejo, um substantivo utilizado pela primeira vez por Hipocrates, 
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considerado o pai da medicina. (BRASIL, 2011). Atualmente, a palavra câncer é 

utilizada para designar um conjunto com mais de 100 doenças, com fator em comum 

entre elas o crescimento desordenado de células, que podem vir a acometer tecidos 

e órgãos distintos (CARDOSO, 2019). 

O câncer de mama, especificamente, pode vir acompanhado de vários sinais 

e sintomas, tais como rigidez nodular, convexidade de uma parte da mama, 

vermelhidão, nódulo axilar, espessamento ou retração da pele ou do mamilo, 

secreção mamilar, dor na mama, enfim, há vários sinais que podem alertar sobre um 

possível câncer de mama, esse alerta há qualquer alteração é de suma importância 

para o diagnóstico o quanto antes possível (BRASIL, 2017a).  

O câncer é classificado conforme o tecido acometido, porém, cada tipo de 

tumor pode ser dividido em subtipos consoante as alterações celulares e 

moleculares que o caracteriza (SILVA, 2019). 

Com relação a classificação do câncer de mama, podemos destacar o câncer 

de mama classificado com status de receptor de fator de crescimento epidérmico 

humano 2 (HER2). Conforme figura 1 temos caracterizado a presença do HER2 na 

superfície tumoral conferindo características de um comportamento agressivo do 

tumor. Sendo assim, mulheres com câncer de mama com superexpressão do HER2 

apresentam maior risco de recidiva da doença e menor chance de sobrevida 

(BRASIL, 2012).  

 
Figura 01: Câncer de mama HER 2 positivo na superfície tumoral. 
 

Célula HER2 positiva 
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Fonte: Adaptado de Ades (2017). 
 

Do total dos casos de câncer de mama, cerca de 20% dos portadores 

correspondem ao câncer de mama com superexpressão do HER2 (BRASIL, 2017b). 

Para a realização da análise dos tumores de mama HER2, a amostra pode 

ser investigada a partir do exame imunohistoquimico, uma técnica diferenciada muito 

importante neste diagnóstico, pois é utilizado para definição do subtipo molecular do 

tumor, avaliação de fatores preditivos e prognósticos, analise de células metastáticas 

em linfonodos, diagnóstico molecular e na definição da possível origem no caso de 

uma neoplasia metastática (SOUZA, 2019).  

Os exames são fundamentais no diagnóstico do câncer de mama HER2 e 

baseado no diagnóstico obtido é que temos uma terapia crescente sendo utilizada 

para o tratamento de câncer de mama com superexpressão em HER2, são os 

Anticorpos Monoclonais (VIDAL; FIGUEIREDO; PEPE, 2018). 

Em 1972, Georges Kohler e César Milstein foram responsáveis pela 

descoberta dos Anticorpos Monoclonais. Os Anticorpos Monoclonais são proteínas 

que tem o poder de fixação em moléculas-alvo, de tal modo, atuam com alto grau de 

especificidade, poupando as células saudáveis e consequentemente, levará ao 

paciente ter menos efeitos colaterais, tendo essa especificidade como grande 

vantagem em relação as terapias convencionais (TORRES, 2018).  

O primeiro Anticorpo Monoclonal utilizado para o tratamento do câncer de 

mama metastático com superexpressão em HER2 foi o Trastuzumabe, sendo 

Receptor HER2 
Superfície celular Receptores HER 2 

Célula normal 
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aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 16 setembro 

de 1999, é utilizado por administração via venosa como tratamento adjuvante 

aumentando a sobrevida do paciente (UGGERI, 2013).  

No início, o Trastuzumabe era utilizado para o câncer de mama com quadro 

de metástase, mas atualmente também tem sido utilizado para a doença em 

estágios iniciais (HADDAD, 2010).  

O Trastuzumabe é um anticorpo monoclonal recombinante humanizado, o 

qual tem como alvo o campo extracelular do receptor HER2. O mecanismo de ação 

do trastuzumabe ainda não foi totalmente esclarecido, porém, a partir da realização 

de testes in vivo, foi relatado que este fármaco induz citotoxicidade celular anticorpo- 

dependente, que é um mecanismo de defesa imune mediado por células, 

funcionando através da ativação de células que expressam receptores como por 

exemplo macrófagos e células natural killer, através de testes, também foi observado 

que o trastuzumabe inibe e bloqueia a liberação do domínio extracelular de HER2 

(AYRES, 2015).   

Os eventos adversos agudos mais frequentes incluem náusea, vômito e 

reações de hipersensibilidade relativa à infusão. Os eventos refratários são: 

cardiomiopatia, mielossupressão e toxicidade pulmonar, sendo o dano cardíaco mais 

relatado em literatura relativo aos pacientes que utilizaram trastuzumabe em terapia 

isolada ou em combinação com paclitaxel, docetaxel. A disfunção cardíaca é um 

efeito colateral potencialmente grave, observado em estudos clínicos. Além disso, 

pode-se observar reações alérgicas, febre, calafrios, dispneia e exantemas 

(UGGERI, 2013).  

Também há registrado no Brasil, o Ditosilato de Lapatinibe, um inibidor de 

tirosina quinase, a qual é uma proteína responsável pela fosforilação de substratos 

protéicos, como por exemplo, enzimas, sendo assim o Lapatinibe tem como alvo 

essas enzimas fundamentais para as atividades celulares. O Lapatinibe foi aprovado 

em 2007 para o tratamento do câncer de mama com amplificação do HER2, em 

mulheres que já fizeram quimioterapia e usaram trastuzumabe, em associação com 

o análogo fluoropirimidina, a capecitainba, podendo aumentar a sobrevida, em 
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comparação com a quimioterapia isolada em mulheres com câncer de mama 

avançado HER2. Já outros estudos mostraram que o uso do Lapatinibe combinado 

com Trastuzumabe pode aumentar o intervalo de tempo para a disseminação da 

doença em comparação com o uso de Trastuzumabe isolado em mulheres com 

câncer de mama avançado com superexpressão em HER2. As principais reações 

adversas são a diarréia, que pode estar associada à várias causas, síndrome mão-

pé, causando descamação da pele e formigamento ou dormência na palma das 

mãos e sola dos pés, náuseas, normalmente precedidas de vômito, aparecimento de 

manchas na pele; vômitos, geralmente com salivação excessiva, taquicardia ou 

bradicardia, diminuição da pressão arterial e a hepatotoxicidade, com possível 

modificação da função hepática (SOUZA, 2016).  

Outro medicamento regularizado pela Anvisa é o Pertuzumabe, um Anticorpo 

Monoclonal recombinante humanizado que age no receptor-2 do fator de 

crescimento epidérmico humano (HER2) o que pode resultar em parada de 

crescimento celular e apoptose. Além disso, o Pertuzumabe é um mediador de 

citotoxicidade dependente de anticorpos, ou seja, ele ocasiona a lise de células-alvo 

cujas superfícies das membranas foram recobertas por anticorpos específicos. 

Embora o Pertuzumabe isoladamente iniba a proliferação de células tumorais 

humanas, estudos pré-clínicos sugeriram que a combinação de Pertuzumabe e 

Trastuzumabe em células cancerígenas, que expressam níveis elevados de proteína 

HER2, está associada com uma atividade antitumoral mais significativa. A 

combinação de Trastuzumabe e Pertuzumabe resulta em uma perda de até 60% das 

células cancerígenas, enquanto as drogas individuais, nessas mesmas doses, não 

conseguem alterar a sobrevivência celular (BRASIL, 2017c). 

O Pertuzumabe, comercialmente conhecido como Perjeta, do laboratório 

Roche, foi aprovado pela ANVISA em 27 de maio de 2013 (PERJETA [BULA]).  

Por fim, para a classe de Anticorpos Monoclonais destinados ao câncer de 

mama com superexpressão de HER2 registrados no Brasil, temos o Trastuzumabe 

Entansina, abreviadamente conhecido como T-DM1, isso é, o Trastuzumabe 

associado a Entansina a qual é um derivado da Emantansina. Com relação ao 
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mecanismo, a resposta do Trastuzumabe ainda não foi totalmente elucidada, mas 

seus benefícios são relacionados a interferência em vias de transdução de sinais, 

domínio de clivagem extracelular, inibição de reparação ao ácido 

desoxirribonucleico, redução da angiogênese, tal como interrupção do ciclo celular. 

Já a Entansina (DM1-Enantasina) é um produto natural derivado da planta Maytunus 

ovatus, sua atividade demonstra ser um potente inibidor da divisão celular, atua 

ligando-se a tubulina, ocorrendo a inibição da polimerização, consequentemente 

resultara na despolimerização, dessa forma impedindo a montagem dos 

microtubulos.  A conjugação do Trastuzumabe a Entansina, funciona de modo a 

entregar o DM1 á células que superexpressam o HER2, posteriormente a ligação ao 

receptor acontece a internalização do complexo, segue-se a degradação lisossomal 

e o DM1 é liberado para agir com alto poder de inibição, impedindo a montagem dos 

microtubulos, causando a destruição das células tumorais (VEPPO, 2012).  

Referente a data de regularização pela ANVISA, o Trastuzumabe entansina, 

comercialmente conhecido como Kadcyla, foi aprovado em 08 de janeiro de 2014. A 

indicação deste medicamento seria para enfermos portadores do câncer de mama 

HER-2 positivo localmente avançado sem possibilidade de resseção cirúrgica ou 

para câncer de mama positivo com metástase a distância, que já tenham recebido 

tratamento prévio com Trastuzumabe (Herceptin) associado a quimioterapia com 

taxanos (BRASIL, 2014).  

Com relação aos valores dos fármacos relatados, com base em dados da 

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), portal onde se 

encontra as apresentações de cada medicamento e seus respectivos custos, 

referente ao trastuzumabe, comercialmente conhecido como Herceptin, do 

laboratório Roche, não possui um preço máximo ao consumidor (PMC) definido, 

porém, o valor de fábrica desse medicamento já é alto, estando disponível em três 

apresentações, sendo em pó liofilizado para suspensão injetável de 150 mg de 

infusão via intravenosa, tendo como preço de custo o valor de R$4.202,74, Já a 

apresentação mais concentrada de 440 mg, também de via intravenosa, custa 

R$12.328,02, a terceira apresentação do Herceptin é em solução injetável, para 
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administração subcutânea de 600 mg, com preço de custo de R$10.477,67. O 

Ditosilato de Lapatinibe, comercialmente conhecido como Tykerb, do laboratório 

Novartis, é o único dos fármacos relatados que possui um PMC definido, tendo como 

base o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) do estado de 

São Paulo, equivalente a 18%, o Tykerb, em apresentação única na forma de 

comprimidos de 250 mg, tem como preço de fábrica o valor de R$4.707,29, já 

referente ao PMC o valor é de R$6.507,55. Com relação ao pertuzumabe, 

comercialmente conhecido como Perjeta, tem somente uma apresentação, sendo 

em solução de 420 mg, de via intravenosa, este medicamento não possui um PMC 

estipulado pela CMED, sendo o seu valor de fábrica R$11.057,49. Já o Kadcyla, é 

disposto em duas dosagens, sendo pó liofilizado de 100 miligramas para solução 

injetável, e também com uma dosagem mais alta, de 160 miligramas, o PMC deste 

medicamento não foi relatado pela CMED, porém, o preço de fábrica do Kadcyla de 

100 miligramas é R$6.960,18, já o Kadcyla de 160 miligramas custa R$11.136,27 

(BRASIL, 2020c). 

Os Anticorpos Monoclonais são medicamentos biológicos de grande 

importância no tratamento do câncer, em contrapartida, o acesso a esses fármacos 

para utilização em terapias do sistema de saúde se torna limitado devido aos preços 

praticados, esse alto custo dos tratamentos muito se deve à falta de competitividade 

do mercado com o predomínio de monopólios (VIDAL; FIGUEIREDO; PEPE, 2018). 

 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

Conforme estudado nesse trabalho, vimos que o câncer de mama com 

superexpressão do HER2 é um dos subtipos mais agressivos da doença, pacientes 

que possuem esse tipo de tumor apresentam menor chance de recidiva da doença 

e, consequentemente, uma menor chance de sobrevida. Os benefícios que os 

Anticorpos Monoclonais trazem ao tratamento dessa patologia devido a sua 

especificidade e eficácia é de suma relevância, podendo assim agregar 
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consideravelmente as terapias, levando pacientes a um aumento da sobrevida e até 

mesmo a cura. 

Embora o custo desses fármacos sejam um obstáculo e devido a isso ocorra 

a limitação de seu uso, essa promissora classe de medicamentos continua sendo 

aprovada e incluída no mercado nacional devido a todos os benefícios e vantagens 

em relação as terapias convencionais. 
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