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RESUMO 

 

 

Relato de caso clínico abordando os novos paradigmas para o tratamento para o 

câncer de mama subtipo receptores hormonais positivos, HER2 negativo.  Este 

subtipo de câncer de mama é o mais prevalente na população, entretanto 

apresenta uma pobre sobrevida quando se apresenta na forma clínica 

metastática.  Realizou-se uma revisão bibliográfica com a abordagem das 

principais meta-análises dos últimos cinco anos, as quais englobaram em seu 

estudo os principais estudos oncológicos norteadores dos protocolos mundiais 

no momento. Atualmente, o surgimento crescente de novas terapias-alvo 

possibilita a sua associação através de diversas combinações com a terapia 

endócrina com o objetivo de ultrapassar a resistência endócrina adquirida pelo 

tumor e consequentemente modificando as taxas de sobrevida livre de 

progressão de doença e sobrevida. Simultaneamente, o papel do tratamento 

quimioterápico torna-se cada vez mais pontual como, por exemplo,  na presença 

de crise visceral. 

 

Palavras-chaves: Câncer de mama. Receptores hormonais positivos. Terapia-

alvo 
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ABSTRACT 

 

 

Clinical case report addressing new paradigms for the treatment of hormone 

receptor positive, HER2negative subtype breast cancer. This subtype of breast 

cancer is the most prevalent in the population, however it hás a poor survival 

when it presents in the metastatic clinical form. A bibliographic review was 

carried out mith the approach of the main meta-analyses of the last five years, 

which included in their study the main oncological studies guiding the world 

protocols at the moment. Currently, the growing emergence of new target 

therapies possible their association through various combinations with endocrine 

terapy with the objective of overcoming the endocrine resistance acquired by the 

tumor and consequently modifyng the rates of survival free of desease 

progression and survival. At the same time, the role of chemotherapy treatment 

becomes more and more specific, for example, in the presence of visceral crisis. 

 

Keywords:Breast cancer. Positive hormone receptors. Target therapy. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Este trabalho consiste em um relato de caso clínico com enfoque 

aos novos paradigmas em relação a abordagem terapêutica para o 

câncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo e suas 

repercussões para o prognóstico. Evidencia-se um aumento nas 

taxas de sobrevida livre de progressão de doença e na sobrevida , 

fato este ratificado nos principais estudos mundiais de meta-análise.  

Epidemiologicamente, o câncer de mama receptor hormonal 

positivo, HER2 negativo corresponde ao subtipo de câncer de 

mama mais prevalente, entretanto ainda apresentando uma taxa de 

sobrevida pífia no cenário metastático. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Discutir a atual abordagem terapêutica aplicada ao câncer de mama 

subtipo receptores hormonais positivos, HER 2 negativo. 

      

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar os mecanismos de ação das terapias-alvo diante do 

desenvolvimento de resistência endócrina tumoral; 

 

Conhecer a atual abordagem terapêutica indicada para o tratamento 

do câncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo; 

 

Interpretar, à luz dos dados de estudos científicos e protocolos e 

corroborado pelo caso clínico descrito, o impacto nas taxas de 

sobrevida livre de progressão de doença e sobrevida com o advento 

das novas terapias-alvo e suas associações. 
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ANÁLISE DE TRATAMENTO ENDÓCRINO E QUMIOTERÁPICO 

PARA O CÂNCER DE MAMA: RELATO DE CASO 

 

 3      RELATO DE CASO CLÍNICO: 

S.M.B, feminina, 45 anos, relata surgimento de nódulo em mama E em 2008. 

Submetida à biópsia mamária com laudo histopatológico compatível com 

carcinoma ductal infiltrante (CDI), grau 2,  seguida por cirurgia de 

Segmentectomia e biópsia de linfonodo sentinela, em dezembro de 2008: CDI, 

1,2 cm, 04 linfonodos sentinelas livres. EP pt1n0mx. IHQ: RE +(>75%), RP + 

(> 75%), cerbB2neu negativo,KI67 25-50%. Realizou QT adjuvante com o 

protocolo TC x 4 em março de 2009; seguidos  por RXT adjuvante e tamoxifeno 

durante 6 anos. Em 2016, apresentou progressão óssea da doença evidenciada 

em exames de tomografias de tórax,bacia e cintilografia óssea e PET TC 

elevação de marcadores tumorais. Deliberado, neste momento, tratamento de 

primeira linha baseado em: Fulvestranto + Ácido Zoledrônico + RXT em 

topografia de ilíaco esquerdo. Em 2017 a paciente relata dor em região cervical 

e em articulações coxofemorais bilateralmente associado a parestesias em mãos. 

Os exames de reestadiamento (RNM de coluna cervical e lombar e PET TC 

comparativo) denotam hérnias discais em C4 e C5; C5 e C6, lesões 

degenerativas e redução das taxas de metabolismo das lesões metastáticas. 

Marcadores tumorais com dosagens normais. O tratamento com Fulvestranto e 

Ácido Zoledrônico foi mantido e a paciente apresentou melhora clínica e 

estabilização do quadro até 2018. Em janeiro de 2018 apresentou celulite e 

abscesso em região glútea à direita, momento em que a terapia foi substituída 

por anastrozol. Em março de 2018, novo exame de PET TC (março de 2018) 

demonstra uma resposta mista ao tratamento, com surgimento de lesões ósseas 

em 6 arco costal esquerdo e e em corpo ilíaco direito. RNM coluna cervical com 

lesões em D1, D2, D4 e D6 sugerindo implantes secundários. Nesta ocasião 

também houve aumento de marcadores tumorais. A paciente realizou RXT anti-

álgica em D4 e a terapia para a progressão de doença foi Everolimo + 

Exemestano iniciado em maio de 2018. Em abril de 2019 apresentou quadro de 

emagrecimento e dor lombar. Em PET TC comparativo evidenciou-se 

progressão óssea e suspeita para progressão pulmonar. Esta última não 

confirmada em RNM de tórax. Neste momento o protocolo de tratamento foi 

trocado para Inibidor de Ciclina + Letrozol. Em setembro de 2019, a paciente foi 

internada por pancreatite aguda.  Em outubro de 2020 novo PET TC  

demonstrava progressão óssea associado a novo aumento de marcadores 

tumorais (CA15.3: 713,9). Neste momento foi prescrito Xofigo e solicitado 
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material para pesquisa de mutação de PIK3CA. Durante o tratamento com 

Xofigo, a paciente apresentou melhora da qualidade de vida, inclusive relatando 

retorno às atividades diárias. Porém em 2021, apresentou crise visceral e 

internação hospitalar. O tratamento prescrito consistiu em Docetaxel, sendo 

realizado 1 ciclo e a paciente progrediu com piora do Performance Status  e crise 

visceral inexorável evoluindo para o óbito em março de 2021. 
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4         INTRODUÇÃO: 

 

 O subtipo mais comum de câncer de mama metastático é o subtipo 

receptor hormonal positivo, HER2 negativo, o qual representa cerca de 75% de 

todos os tumores mamários metastáticos. Apesar do prognóstico favorável em 

relação aos outros subtipos de câncer de mama metastático, os resultados de 

tumores metastáticos receptores hormonais positivos, HER2 negativo são 

pobres, com uma sobrevida global mediana de 36 meses. 

 O câncer de mama representa uma das neoplasias mais prevalentes na 

população e a abordagem terapêutica encontra-se cada vez mais ampla 

principalmente no câncer de mama RH positivo, HER2 negativo. 

 Esse subtipo de câncer de mama inicialmente demonstra uma alta taxa 

global de resposta aos tratamentos hormonais tais como os moduladores 

seletivos dos receptores de estrogênio (tamoxifeno),down-reguladores seletivos 

de receptores de estrogenio (fulvestranto) e inibidores da aromatase (anastrozol, 

letrozol  e exemestano). Entretanto, a resistência às terapias endócrinas 

eventualmente se desenvolve. Além disso, alguns tumores apresentam 

resistência “de novo” à terapia endócrina. Ambas as resistências: “de novo” e 

resistência adquirida resultam em progressão tumoral; então ultrapassar essa 

resistência é de extrema importância para o manejo do câncer de mama receptor 

hormonal positivo. 

 A via de sinalização de receptor de estrogênio é o principal fator 

responsável pelo crescimento e sobrevivência da célula tumoral nesse tipo de 

câncer de mama. Portanto a terapia endócrina é considerada o tratamento mais 

efetivo. 

 Nas últimas décadas, estudos randomizados têm permitido a introdução de 

novas estratégias terapêuticas na prática clínica, baseada em novas terapias-alvo 

combinadas com o tratamento de bloqueio hormonal, tanto para o câncer de 

mama metastático sensível a terapia endócrina quanto para o câncer de mama 

metastático resistente a terapia endócrina. Os exemplos mais relevantes dessas 

novas terapias-alvo são o inibidor da via mTOR, everolimus, e os inibidores 

CDK4e 6 (palbociclibe, ribociclibe e abemaciclibe), os quais são usados em 

combinação com a terapia endócrina. Como resultado, de acordo com todos os 

principais protocolos internacionais de Oncologia, uma sequência baseada em 

tratamento endócrino deve ser a estratégia preferida para o tratamento do câncer 

de mama metastático receptor hormonal positivo, HER2 negativo, exceto em 

situações como crise visceral ou doença visceral com risco de vida. 
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 Uma questão relevante na abordagem terapêutica para o câncer de mama 

receptor hormonal positivo, HER2 negativo é a sequência a ser escolhida no 

tratamento de bloqueio endócrino, de modo a obter o maior controle de 

atividade da doença associado a efeitos adversos mínimos consequentemente 

assegurando a qualidade de vida da paciente e aumentando a taxa de sobrevida 

livre de progressão da doença. A escolha adequada da sequência terapêutica de 

bloqueio endócrino possibilita utilizar de maneira oportuna cada modalidade de 

tratamento sem inviabilizar as opções de tratamento endócrino em cenários 

futuros de progressão da doença. Tal manejo é um dos desafios atuais diante do 

surgimento das novas modalidades de terapias-alvo associadas a terapia 

endócrina. 

 Comparado com o tamoxifeno, os inibidores da aromatase  têm 

demonstrado eficácia superior ao longo de todos os estágios do câncer de mama 

tanto em pacientes na pós-menopausa quanto em pacientes na pré-menopausa 

(em combinação com a supressão ovariana) e emergiram como os principais 

agentes para o tratamento da câncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 

negativo nas últimas duas décadas. 

 Os inibidores da aromatase costumam ser a primeira linha de escolha para 

pacientes na pós-menopausa com câncer de mama metastático receptores 

hormonais positivos, HER2 negativo. Entretanto os inibidores de ciclina quinase 

dependentes CDK4 e 6 (palbociclibe, ribociclibe, abemaciclibe) em combinação 

com a terapia endócrina e outras terapias endócrinas mais efetivas, como o 

fulvestranto, ou o fulvestranto em combinação com inibidores da aromatase, têm 

demonstrado atualmente maior eficácia. 

 O inibidor seletivo da recaptação de estrogênio (SERD), fulvestranto, 

liga-se e induz à rápida degradação do receptor de estrogênio. Diferentemente 

do modulador seletivo dos receptores de estrogênio, tamoxifeno, o qual 

apresenta atividade agonista de estrogênio em alguns órgãos como útero, ossos e 

sistema cardiovascular, o fulvestranto não apresenta ações agonistas de 

estrogênio. Fulvestranto,portanto, foi inicialmente aprovado para o tratamento 

do câncer de mama avançado receptores hormonais positivos e HER2 negativo e 

subsequentemente aprovado como tratamento para primeira linha paliativa após 

demonstrar incrementos nas taxas sobrevida livre de progressão de doença 

versus o inibidor de aromatase (anastrozol). Enquanto os inibidores da 

aromatase demonstraram previamente superioridade em relação ao tamoxifeno 

no tratamento de mulheres na pós-menopausa, o SERD fulvestranto, como 

monoterapia ou em combinação com um inibidor da aromatase tem demonstrado 
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eficácia superior aos inibidores da aromatase em pacientes virgens de tratamento 

endócrino. 

 Entretanto um mecanismo de resistência desenvolvido pela célula tumoral 

à terapia endócrina consiste na via PI3K-AkT-mTOR a qual regula algumas 

funções celulares tumorais como crescimento, sobrevivência e proliferação 

celular.  A crescente ativação desta via é um dos mecanismos de resistência à 

terapia endócrina. A inibição da via mTOR leva a uma cascata de eventos sendo 

a principal delas a inativação de proteínas quinases à jusante necessárias para 

biossíntese ribossomal e a tradução de RNA mensageiro de proteínas necessárias 

para a transição da fase G1 para a fase S do ciclo celular. O complexo 

Everolimus-FKBP12 inibe a via mTOR evitando a sinalização necessária para a 

progressão do ciclo celular, crescimento celular e proliferação. Os resultados 

positivos da terapia combinada de everolimus e exemestano demonstratam um 

bloqueio ao mecanismo de escape celular e clinicamente restaura a sensibilidade 

hormonal no câncer de mama receptor hormonal positivo. Portanto, baseado no 

estudo BOLERO-2, a combinação everolimus e exemestano foi aprovada pelo 

FDA em 2012 para o tratamento de câncer de mama metastático receptores 

hormonais positivos, HER2 negativo após falha no tratamento com anastrozol 

ou letrozol.  O estudo BOLERO 2 mostrou um aumento significativamente 

relevante nas taxas de sobrevida livre de progressão de doença na nas pacientes 

sendo tratadas com a combinação de everolimus e exemestano (7,8 meses X 3,2 

meses; Hazard ratio 0,45 IC 95% 0,38 -0,54;p < 0,0001). A terapia baseada em 

everolimus e exemestano costuma ser bem tolerada pela pacientes e os 

principais eventos adversos consistem em: estomatites, rush, fadiga, diarreia, 

náuseas, inapetência. O evento adverso menos comum é a pneumonite não 

infecciosa, representada por deterioração aguda na função respiratória com 

surgimento de imagens em vidro fosco ou opacidades regulares em tomografias 

de tórax. O estudo BOLERO 2 incluiu tanto pacientes com metástases viscerais 

quanto pacientes apresentando apenas metástases ósseas e pacientes de diversas 

etnias e faixas etárias. 

 Alguns inibidores de PI3K têm sido estudados em associação com  a 

terapia endócrina. A fase III do estudo SOLAR 1 avaliou a adição do inibidor 

alfa específico PI3K alpelesib ao fulvestranto versus fulvestranto em 

monoterapia. Os resultados foram promissores havendo um incremento 

significativo nas taxas de sobrevida livre de progressão de doença em pacientes 

apresentando câncer de mama avançado receptores hormonais positivos, HER2 

negativo e mutação PIK3CA positiva em que houve progressão de doença 

durante ou após o tratamento com inibidores da aromatase (com ou sem 

inibidores CDK4e6). Os eventos adversos ocorrreram em aproximadamente 
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35% das pacientes e os  mais comumente relatados ao uso de alpelesib foram 

hiperglicemia, diarreia, náusea,inapetência e rush.  A partir de então a 

combinação alpelesib e fulvestranto foi aprovada pelo FDA para o tratamento de 

pacientes que apresentarem a mutação PIK3CA detectada em espécimes de 

biópsias tumorais e-ou através da evidência de DNA tumoral circulante por 

meio de biópsia líquida. 

 Outra via de regulação do ciclo celular tumoral é representada pelo 

complexo CDK4e6 o qual permite a progressão da fase G para a fase S do ciclo 

celular tumoral. Existem três tipos de inibidores de ciclina CDK4e6 atualmente 

disponíveis para uso clínico para uso em combinação com os inibidores da 

aromatase ou em combinação com fulvestranto. São eles: 

palbociclibe,ribociclibe e abemaciclibe. Abemaciclibe também foi aprovado 

pelo FDA para tratamento em monoterapia para pacientes com câncer de mama 

receptores hormonais positivos, HER2 negativos, refratário, que tiveram 

progressão durante ou após terapia endócrina e que receberam um ou mais 

regimes de tratamento quimioterápico previamente para o tratamento paliativo. 

Os inibidores de CDK4e 6 têm sido estudados como opção de tratamento de 

primeira linha para câncer de mama receptores hormonais positivos, HER2 

negativo para mulheres na pós-menopausa :estudo PALOMA 2 avaliando a 

combinação palbocilcibe e letrozol; estudo MONALESSA 2 avaliando 

ribociclibe e letrozol; estudo MONARCH 3 avaliando abemaciclibe e letrozol 

ou abemaciclibe e anastrozol. Também têm sido avaliados para o tratamento em 

mulheres na pré-menopausa apresentando câncer de mama receptores hormonais 

positivos e HER2 negativo: estudo MONALESSA 7 (avaliando ribociclibe com 

um inibidor da aromatase) sendo este estudo o primeiro a mostrar  benefício na 

sobrevida no tratamento paliativo de primeira linha em pacientes na pré-

menopausa, já que todos os estudos prévios forma realizados com mulheres na 

pós-menopausa. 

 Neutropenia é o evento adverso mais comum com surgimento durante o 

uso tanto de palbocilcibe quanto com ribociclibe quando usado em combinação 

com a terapia endócrina.  Apesar da ocorrência mais frequente de neutropenia, 

esta poucas vezes progride para um quadro de neutropenia febril, esta última 

mais comumente observada em pacientes recebendo esquemas terapêuticos 

quimioterápicos. Outros eventos adversos são elevação das transaminases 

hepáticas, aumento do intervalo QT no eletrocardiograma, diarréia e 

tromboembolismo venoso. 

 Atualmente, os resultados de estudos de meta-análises confirmam que a 

combinação de inibidores de CDK4e 6 mais terapias endócrinas é melhor do que 
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a terapia hormonal padrão para o tratamento em primeira linha ou segunda linha 

para pacientes na pós menopausa com câncer de mama metastático receptores 

hormonais positivos, HER2 negativo. Nas mulheres na pré-menopausa esta 

associação de tratamento também é a mais indicada, porém deve ser 

acompanhada da supressão ovariana. 

A eficácia das terapias hormonais tem sido potencializada pela 

combinação destas com as novas terapias-alvo, tais como inibidores da CDK4e6 

ou inibidores mTOR   e inibidores PI3K. Houve aumento significativo das taxas 

de sobrevida livre de progressão de doença e das taxas de sobrevida global. 

Esses resultados têm modificado substancialmente os protocolos de tratamento, 

reforçando as recomendações dos guidelines de oncologia para adotar a 

sequência de toda a terapia endócrina disponível e adiar a introdução de 

tratamento quimioterápico até a ocorrência de certas formas de resistência 

endócrina ou evidência clínica de crise visceral. 

A melhor abordagem terapêutica para pacientes que apresentam 

progressão da doença após o tratamento em primeira linha com inibidores de 

CDK4e6 associados a terapia endócrina ainda é desconhecido. No momento, 

diversos estudos estão em desenvolvimento para responder essa questão. Para 

pacientes que tiveram progressão de doença enquanto recebiam inibidores de 

aromatase emcombinação com inibidores de CDK4e6, na ausência de crise 

visceral (disfunção orgânica severa e rápida ´progressão da doença) existem 

alguns potenciais opções de  tratamentos antes da considerar a introdução da 

quimioterapia, incluindo uma linha adicional de terapia endócrina como 

fulvestranto;terapia endócrina em combinação com outras terapias-alvo 

(everolimus mais exemestano) ou fulvestranto mais inibidor de PIK3CA (na 

presença da mutação molecular), porém ainda sem resultados concretos destas 

linhas de tratamento após o tratamento com terapia endócrina mais inibidores de 

ciclina. 

 Quando se compara a associação de terapias-alvo mais terapia endócrina 

com quimioterapia, observa-se um incremento tanto das taxas de sobrevida livre 

de progressão de doença quanto da sobrevida global. Os eventos adversos são 

mais toleráveis do que os eventos adversos desencadeados pela quimioterapia 

(alopecia, neutropenia, leucopenia, alterações bioquímicas). Entretanto a 

eficácia do tratamento quimioterápico mostrou ser maior quando comparada a 

terapia endócrina isolada. 

 As indicações atuais para o tratamento quimioterápico para a abordagem 

do câncer de mama metastático receptores hormonais positivos, HER2 positivo 

são restritas basicamente ao desenvolvimento de uma resistência endócrina 
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tumoral de difícil reversão e a presença de crise visceral. Observou-se que a 

duração de resposta diminui cada vez mais à medida que as subsequentes linhas 

de tratamento endócrino associadas ou não a terapia –alvo são prescritas, o que 

demonstra o desenvolvimento de uma resistência endócrina mais intransponível 

por parte da célula tumoral. 

 Os esquemas de quimioterapia à base de monoterapia (um único 

quimioterápico) são preferíveis aos esquemas com múltiplos quimioterápicos, 

pois são mais toleráveis (principalmente quando a paciente apresenta um pobre 

performance status) e possibilitam futuras novas associações terapêuticas. 

Entretanto essa opção nem sempre é viável na prática clínica, principalmente 

quando o objetivo do tratamento é diminuir rapidamente a carga tumoral 

circulante. 
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5           DISCUSSÃO: 

 

 A paciente em questão apresentou um Câncer de mama em estadiamento 

inicial e realizou cirurgia conservadora, quimioterapia e radioterapia adjuvantes 

seguidos por administração de tamoxifeno ainda no cenário adjuvante pelo 

período de 6 anos. Neste ínterim não houve evidência de progressão da doença.  

 Ao final do tratamento adjuvante diagnosticou-se progressão óssea da 

doença, momento em que deliberou-se a primeira de linha de tratamento 

paliativa baseada  em Fulvestranto mensal + Zometa.  A paciente encontrava-se 

na pós-menopausa com 52 anos.  Importante ressaltar que a paciente obteve 

controle da evolução da doença com esta terapia endócrina em esquema de 

monoterapia durante dois anos. Houve uma regressão da atividade da doença 

demonstrada pela realização de um exame de PET TC comparativo e um 

importante incremento na qualidade de vida, fato este de extrema relevância e 

denotado pelo retorno à realização de atividades cotidianas, inclusive a prática 

esportiva. A adoção de fulvestranto em monoterapia é baseada em estudos que 

apontam a superioridade de fulvestranto em relação ao tratamento isolado com 

inibidores de aromatase quando se analisa as taxas de sobrevida livre de 

progressão de doença e sobrevida global em pacientes na pós-menopausa que 

apresentem câncer de mama receptores hormonais positivos, HER2 negativo. 

Ainda de acordo com a literatura a terapia endócrina é indicada em situações de 

progressão de doença na vigência de terapia hormonal adjuvante ou após a 

conclusão desta. Neste caso, a paciente apresentou progressão da doença 1 ano 

após o término da adjuvância configurando uma resistência endócrina 

secundária, ainda passível de receber terapia endócrina. Houve controle da 

atividade de doença pelo período de dois anos, duração superior a encontrada 

em estudos retrospectivos que demonstram um tempo mediano de 8 meses para 

controle da atividade da doença na vigência do tratamento de primeira linha 

hormonal.  

 Ao final do segundo ano de tratamento, a paciente apresentou um 

abscesso em região glútea, em topografia de aplicação das injeções de 

Fulvestranto, sendo internada para tratamento. A administração de fulvestranto é 

intramusular (250 mg IM em cada glúteo a cada 28 dias) e este é um dos fatores 

que limitam a sua maior aplicação na prática diária. Diante deste quadro optou-

se por troca de esquema terapêutico para anastrozol (inibidor de aromatase). 

Importante salientar que o motivo da troca da terapia ocorreu por um evento 

adverso diretamente relacionado a via de administraçãoda droga e não por 

desenvolvimento de resistência endócrina por parte do tumor. 
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 Meses após o uso de anastrozol, a doença volta a progredir em topografia 

óssea.  A terapia empregada consistiu na combinação de Everolimo e 

Exemestano. Este esquema terapêutico, alvo do estudo BOLERO-2, foi 

empregado conforme a literatura, ou seja, na falha da primeira linha de 

tratamento de bloqueio hormonal prescrito em monoterapia. Houve um intervalo 

de ausência de progressão de doença de cerca de 1 ano, dado acima da média do 

estudo BOLERO-2 (6,9 meses). Neste momento, a paciente também recebeu 

tratamento com radioterapia antiálgica em implantes neoplásicos localizados em 

coluna torácica (D4).  

 Em 2019, diante de novo quadro de progressão óssea da doença, a terapia 

de terceira linha  instituída baseou-se em inibidores de CDK 4e6 e letrozol. O 

protocolo Ribociclibe e Letrozol foi prescrito no período de um ano (ESTUDO 

MONALESSA 7). A escolha terapêutica pautou-se nos principais guidelines 

oncológicos mundiais que indicam a introdução de inibidor de CDK4e6 

associado com inibidores de aromatase na vigência de progressão de doença 

durante o tratamento com inibidores de aromatase (no caso, anastrozol) ou após 

o término do tratmento. Ao final do ano de 2020 houve uma elevação relevante 

de marcadores tumorais  e uma progressão óssea evidenciada por exame de PET 

TC comparativo. Solicitado material para análise de PI3K. A presença de 

mutação PI3K possibilitaria a terapia com Alpelesibe + Fulvestranto, associação 

esta indicada para a progressão de doença durante o tratamento com inibidores 

de CDK4e6 associado a inibidores de aromatase.  

 Em 2021 houve uma franca progressão da doença, com crise visceral e 

internação hospitalar da paciente. Neste momento foi prescrito Docetaxel porém 

a paciente realizou apenas 1 ciclo de tratamento. Houve uma piora progressiva 

do performance status impedindo a continuidade do tratamento. Em seguida a 

paciente evoluiu para óbito. 

  Interessante ressaltar neste caso clínico que a paciente recebeu tratamento 

com diversas linhas de tratamento endócrino em monoterapia e combinações 

obtendo nos períodos de tratamento paliativo melhora da qualidade de vida e 

controle da atividade de doença até, por fim, evoluir para um quadro de crise 

visceral, momento este em que a quimioterapia foi empregada porém por 

período limitado dado a gravidade do quadro cínico e consequente 

comprometimento do performance status. Esses dados corroboram com a 

literatura atual no sentido de emprego do tratamento quimioterápico no cenário 

de crise visceral.Para a obtenção do aumento do intervalo livre de progressão da 

doença foram empregadas as  terapias hormonais  com suas diversas associações 

com as terapias-alvo.  O tempo total de tratamento paliativo foi de 6 anos, acima 
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da média reportada pelos estudos que registram meses de sobrevida. Outra linha 

de tratamento aventada foi a administração de Alpelesibe, entretanto não houve 

tempo hábil para a análise de PI3K devido à rápida progressão do doença. 
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6            CONCLUSÃO: 

 

 O câncer de mama receptor hormonal positivo, HER 2 negativo é o 

subtipo mais prevalente de câncer de mama. Embora tenha um comportamento 

clínico mais indolente ainda apresenta resultados pífios em termos de sobrevida 

quando ocorre a progressão da doença para o cenário metastático. 

 O advento crescente de novas terapias, baseadas em terapias-alvos 

associadas em diversas combinações com a terapia endócrina possibilitarão 

driblar os mecanismos de resistência endócrina adquiridos pela célula tumoral e 

consequentemente prolongar o tempo de duração de controle de atividade da 

doença e de sobrevida livre de doença. Aliado a isto, os eventos adversos das 

terapias-alvo são mais bem toleráveis  do que os eventos adversos da 

quimioterapia proporcionando uma melhor qualidade de vida para a paciente. 

São classificados como eventos adversos intermediários entre a terapia 

endócrina e a quimioterapia.  

 A introdução do tratamento quimioterápico está prevista em situações 

pontuais no tratamento do câncer de mama receptores hormonais positivos, 

HER2 negativo, tais como: crise visceral e resistência endócrina intransponível 

pelas terapias alvo e endócrinas atuais. 
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