TEMPO LIVRE DE PROGRESSÃO COM DUPLO BLOQUEIO
ANTI-HER2 NO CARCINOMA DA MAMA
METASTIZADO: A IMPORTÂNCIA DA METASTIZAÇÃO
SÍNCRONA VS METÁCRONA
Fátima Rocha Alves1, Maria Teresa Neves1, João Barata1, Leonor Vasconcelos Matos1, Joana Graça1, Mariana Malheiro1, Mário Fontes e
Sousa1, Helena Miranda1, Ana Martins1
1

Serviço de Oncologia Médica, Hospital de São Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

Introdução
A proteína oncogénica HER2 encontra-se sobre-expressa em cerca de 15-20% dos casos de cancro de mama. Os anticorpos monoclonais antiHER2, Trastuzumab e Pertuzumab, com mecanismo de ação complementar, estão aprovados no tratamento de 1ª linha no cancro de mama
metastizado HER2 positivo (HER2+), com benefício significativo na Progressão Livre de Doença (PLD) e Sobrevivência Global (SG) de acordo com
o ensaio clínico CLEOPATRA, cuja avaliação de subgrupos não incluiu formalmente doença metastizada (M1) síncrona vs metácrona.

Objetivos

Materiais e Métodos

Avaliar os resultados de eficácia com duplo bloqueio anti-HER2 na
prática clínica de um centro de acordo com os subgrupos de doença
M1 síncrona vs metácrona.

Análise retrospetiva de processos clínicos de doentes com cancro de
mama M1 HER2+ sujeitos a duplo bloqueio anti-HER2 em 1ª linha de
2014-2018. Análise estatística com recurso ao SPSS® com p=0.05 para
significado estatístico.
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38% cumpriram ≥ 6 ciclos de docetaxel

20% cumpriram ≥ 6 ciclos de docetaxel

Gráfico 1: Curva Sobrevivência - Tempo Livre de Progressão M1 metácrona vs síncrona ( Log Rank
p=0.04. IC 95%)

Não houve diferença estatística significativa em relação aos recetores hormonais nestes subgrupos

Discussão
A avaliação de subgrupos em função da metastização síncrona vs metácrona parece ter impacto na prática clínica. Aqueles com M1 metácrona
já foram expostos à terapêutica neoadjuvante/adjuvante, o que pode influenciar a eficácia e tolerabilidade aos tratamentos subsequentes. Os
resultados, de uma população de um centro, sugerem pior prognóstico para a doença M1 metácrona..

Conclusão
Doença metastática síncrona vs metácrona parece ter influência no Tempo Livre de Progressão em doentes HER2+ submetidos a Docetaxel +
duplo bloqueio em 1ª linha, o que aponta para um subgrupo particular. Estes resultados carecem de confirmação prospetiva e numa população
maior, pelo que devem ser interpretados com precaução.
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