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RESUMO EXECUTIVO 

 

Tecnologia: Pertuzumabe 

Indicação: Câncer de mama metastático HER-2 positivo 

Caracterização da tecnologia: O pertuzumabe é um anticorpo monoclonal recombinante 

humanizado que se liga ao receptor HER-2 no domínio extracelular II e previne sua 

dimerização com o receptor HER-3. Seu uso deve ser feito em associação com trastuzumabe 

+ taxano, a cada três semanas. O custo estimado por frasco é de R$ R$ 6.958,71 (PMVG, 

ICMS 17%) e R$ 8.670,72 (PF, ICMS 17%). 

Pergunta: Para pacientes com câncer de mama metastático HER-2 positivo o uso do 

pertuzumabe em combinação com o protocolo quimioterápico trastuzumabe + taxano quando 

comparado ao placebo + trastuzumabe + taxano é seguro e eficaz? 

Busca e análise de evidências científicas: A busca foi realizada nas bases de dados 

Medline, Embase, CRD, TripDatabase e BVS de acordo com seus descritores específicos, em 

busca de revisões sistemáticas, metanálises ou ensaios clínicos randomizados que 

avaliassem o tratamento do câncer de mama metastático HER-2 positivo com pertuzumabe 

em combinação com trastuzumabe + taxano. A busca resultou em 576 artigos, dos quais 

apenas um foi incluído após triagem. O estudo CLEOPATRA (2012) e suas duas atualizações 

(2013 e 2015) embasaram este parecer por atender os critérios de inclusão e possuir boa 

qualidade metodológica. 

Resumo dos resultados dos estudos selecionados: O CLEOPATRA é um ensaio clínico 

randomizado, multicêntrico, o qual incluiu 808 mulheres com câncer de mama metastático ou 

localmente recorrente inoperável HER-2 positivo. Os pacientes foram alocados em dois 

grupos para receber pertuzumabe ou placebo em combinação com trastuzumabe + docetaxel. 

A adição do medicamento pertuzumabe aumentou significativamente a taxa de resposta 

(69.3% vs. 80.2%), tempo livre de progressão (Δ=6,3 meses; HR = 0.69 [0.58 - 0.81]; p<0.001) 

e sobrevida global (Δ=15,7 meses, HR=0·68 [0·56 – 0·84]; p=0·0002). Em relação à 

segurança, as reações adversas em sua maioria foram consideradas moderadas e geralmente 

balanceadas nos dois grupos. 

Recomendação quanto ao uso da tecnologia: Emite-se recomendação a favor da 

tecnologia para o subgrupo de pacientes com câncer de mama HER-2 positivo com 

metástases viscerais. Enquanto que se emite uma recomendação contra o uso da tecnologia 

em pacientes com metástases não-viscerais ou metástases no sistema nervoso central, 

doença localmente recorrente e idade maior do que 75 anos.  
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ABSTRACT 

 

Intervention: Pertuzumab 

Population: HER-2 positive metastatic breast cancer 

Technology characterization: Pertuzumab is a recombinant humanized monoclonal antibody 

that binds the HER-2 receptor extracellular domain II and prevents its dimerisation with the 

HER-3 receptor. It should be used in combination with trastuzumab + taxane, every three 

weeks. The estimated cost per unit is R$ 6.958,71 (PMVG, ICMS 17%) and R$ 8.670,72 (PF, 

ICMS 17%). 

Question: For patients with HER2-positive metastatic breast cancer the use of pertuzumab in 

combination with trastuzumab + taxane chemotherapy protocol when compared to placebo + 

trastuzumab + taxane is safe and effective? 

Search and analysis of scientific evidence: The search was conducted in the databasis 

Medline, Embase, CRD, TripDatabase and VHL according to its specific descriptors, looking for 

systematic reviews, meta-analyzes or randomized clinical trials that evaluated the treatment of 

HER-2 positive metastatic breast cancer with pertuzumab in combination with trastuzumab + 

taxane. The search resulted in 576 articles, of which only one was included after screening. 

The CLEOPATRA study (2012) and its two updates (2013 and 2015) underlie this assessment 

once they fulfill the inclusion criteria and have good methodological quality. 

Summary of the results of the selected studies: The CLEOPATRA study is a randomized 

clinical trial, multicenter, which included 808 women with HER2-positive metastatic or locally 

recurrent inoperable breast cancer. The patients were allocated into two groups to receive 

pertuzumab or placebo in combination with trastuzumab + docetaxel. The addition of 

pertuzumab significantly increased the response rate (69.3% vs. 80.2%), progression-free 

survival (Δ = 6.3 months; HR = 0.69 [0:58 - 0.81]; p <0.001) and overall survival (Δ = 15.7 

months, HR = 0 • 68 [0 • 56-0 • 84]; p = 0 • 0002). Regarding safety, adverse reactions were 

mostly mild and generally balanced in both groups. 

Recommendation: Recommendation in favor of the technology in the subgroup of patients 

with HER-2 positive breast cancer with visceral metastases.  

Recommendation against the use of the technology in patients with non-visceral metastases or 

metastases in the central nervous system, locally recurrent disease and age older than 75 

years. 
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LISTA DE DEFINIÇÕES, SIGLAS E ACRÔNIMOS 

 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
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INCA Instituto Nacional do Câncer 

LILACS Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

MS Ministério da Saúde 

OMS Organização Mundial da Saúde 

PICOS Population; Intervention; Comparator; Outcomes; Study 

PMVG Preço Máximo de Venda ao Governo 

PTC Parecer Técnico-Científico 

SUS Sistema Único de Saúde 
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1. CONTEXTO 

 

Este Parecer Técnico-Científico (PTC) é realizado no contexto do curso de 

Especialização em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) oferecida pelo Instituto 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (IATS) junto à Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). Para padronização e qualificação, este documento segue as diretrizes do 

Ministério da Saúde (MS) – 4º edição. 

No que diz respeito ao câncer, o acesso aos medicamentos e procedimentos que 

compõem o tratamento oncológico constitui um desafio: muitas drogas estão disponíveis 

exclusivamente no sistema privado e a incorporação de tecnologias pelo SUS é estratégica 

para a reversão desse quadro. Essa dinâmica, que envolve desde a análise e a confirmação 

de evidências científicas até a negociação de preços com laboratórios farmacêuticos 

internacionais, mescla aspectos biológicos, clínicos, econômicos e políticos na busca de 

soluções para a o acesso da população brasileira a tecnologias oncológicas de última 

geração. 

De acordo com a Lei nº 12.401, de 2011, e o Decreto nº 7.646 do mesmo ano, a 

incorporação de novas tecnologias pelo SUS é efetivada com base em estudos de eficácia, 

segurança e efetividade, bem como em estudos de custo-efetividade e de impacto no sistema 

de saúde. 

O objetivo deste PTC é responder a uma pergunta estruturada, explícita e específica 

através da síntese da melhor evidência científica disponível em relação à eficácia, efetividade 

e segurança do medicamento pertuzumabe para o tratamento do câncer de mama metastático 

HER-2 positivo. 

O tratamento para o câncer de mama metastático encontra-se atualmente descrito nos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia elaborado pelo Ministério da 

Saúde, 2014. O medicamento pertuzumabe está citado no rol de medicamentos inovadores 

indicados para pacientes com doença metastática, porém ainda não está disponível no SUS. 

Devido a isso, o tema escolhido atende à necessidade da analisar as evidências 

científicas disponíveis sobre este medicamento, o qual já possui demanda judicial na prática 

clínica. Essa situação faz com que ocorra um aumento na pressão dos pacientes, médicos e 

da indústria farmacêutica para a utilização deste medicamento, o que conjuntamente com seu 

alto custo, determina um momento propício para a sua avaliação. 
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2. PERGUNTA 

 

O objetivo deste PTC é analisar as evidências científicas disponíveis atualmente sobre 

a eficácia e a segurança do pertuzumabe no tratamento do câncer de mama metastático. 

Para sua elaboração, estabeleceu-se a seguinte pergunta, cuja estruturação encontra- 

se apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1. PICOS e perspectiva da pesquisa 

 

(P) População Mulheres adultas com câncer de mama metastático 

HER-2 positivo. 

(I) Intervenção (tecnologia) Pertuzumabe 

(C) Comparações Pertuzumabe + 

trastuzumabe + taxano 

Placebo + Trastuzumabe + 

taxano 

(O) Outcomes (desfechos)  Sobrevida global, tempo livre de progressão, resposta 

global e reações adversas ao tratamento.  

(S) Desenho de estudo Ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e 

meta-análises. 

Perspectiva Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

Para pacientes com câncer de mama metastático HER-2 positivo o uso do 

pertuzumabe em combinação com o protocolo quimioterápico trastuzumabe + taxano quando 

comparado ao placebo + trastuzumabe + taxano é seguro e eficaz? 
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3. INTRODUÇÃO 

 

3.1. POPULAÇÃO 

 

O câncer é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo, o que o 

torna um importante problema de saúde pública. Embora as maiores taxas de incidência de 

câncer sejam encontradas em países desenvolvidos, mais de 60% das mortes por câncer 

ocorrem em países com média a baixa renda.(1)  

Para o ano de 2014, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou 57.120 novos 

casos de câncer da mama, com incidência de 56,09 casos a cada 100 mil mulheres. Este 

dado corresponde a 20,8% dos casos novos de câncer diagnosticados em 2014.(2) A 

mortalidade do câncer de mama foi de 13.225 mulheres (correspondendo a 15,8%) no ano de 

2011.(3) 

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama são bem 

conhecidos, como: envelhecimento, fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher, história 

familiar de câncer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, sedentarismo, exposição à 

radiação ionizante e alta densidade do tecido mamário (razão entre o tecido glandular e o 

tecido adiposo da mama).(2) 

Por ser uma doença heterogênea, com comportamentos distintos, o câncer de mama 

possui entre os principais fatores prognósticos o tamanho do tumor e a condição dos 

linfonodos axilares.(2) Além disso, outros fatores como a expressão do receptor de tirosina 

quinase HER-2, expressão de receptores hormonais (progesterona e estrogênio), tipo 

histológico e presença de mutações em genes como p53, BRCA1 e BRCA2 também são 

preditores da resposta à terapia, e o conjunto dessas características irá determinar a melhor 

forma de tratamento para cada paciente.(2, 4)  

A taxa de sobrevida em cinco anos é de 85% em mulheres com câncer de mama nos 

países desenvolvidos, enquanto que estudos do Instituto Nacional do Câncer (INCA) no Brasil 

apontam uma sobrevida aproximada de 80% para esse mesmo período. Porém, as taxas de 

mortalidade por câncer da mama continuam elevadas no Brasil, muito provavelmente porque a 

doença ainda é diagnosticada em estágios avançados.(2) 

 Estágios avançados da doença incluem a presença de metástases à distância, 

correspondendo ao estágio IV da classificação TNM (Tumor Node Metastasis). Os principais 

locais de estabelecimentos dos implantes secundários são ossos, fígado, cérebro e 

pulmões.(5) 
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Dados no Instituto Nacional do Câncer americano (National Cancer Institute - NIH) para 

o período de 2004 a 2010 demonstraram que 5% das mulheres são diagnosticadas já no 

estágio IV e entre 20% a 50% das mulheres que são diagnosticadas em estágios iniciais 

podem desenvolver metástase a distância, dependendo das características anatômicas, 

patológicas e moleculares da doença.(6) Apenas 25% das mulheres com metástase a 

distância sobrevivem cinco anos ou mais, sendo a sobrevida média de 18 e 24 meses, 

aproximadamente.(7)  

Evidências sugerem que 20% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama 

possuem tumores com superexpressão de HER-2.(7, 8) A mesma proporção é válida para o 

câncer de mama metastático, de acordo com expert da área.(9) De modo geral, pacientes com 

superexpressão do receptor HER-2 ou com aumento do número de cópias do gene, 

apresentam comportamento tumoral mais agressivo, com piora no prognóstico, decréscimo na 

sobrevida global, menor intervalo livre de doença e resposta variável aos diferentes agentes 

quimioterápicos e hormonais.(10, 11)  

O câncer de mama em estágio IV é incurável e, aproximadamente 50% dos pacientes 

apresentam progressão da doença dentro de um ano de tratamento.(12) Aproximadamente 

15% dos pacientes que receberam trastuzumabe na quimioterapia adjuvante vão desenvolver 

metástases, e a maioria dos pacientes já com câncer de mama metastático vai desenvolver 

resistência ao trastuzumabe durante a terapia.(13) 

Portanto, os objetivos do tratamento são de caráter paliativo, como maximizar a 

qualidade de vida, prevenir e atenuar os sintomas e prolongar a sobrevida.(14)  

O desenvolvimento de terapias específicas anti-HER-2 estão revolucionando o manejo 

do câncer de mama metastático. Entre elas destaca-se o pertuzumabe, cujos resultados 

clínicos tem  se demonstrado promissores.(15) Entretanto, essa tecnologia possui um alto 

custo e necessita ser avaliada no contexto de saúde atual brasileiro. 

 

3.2. TECNOLOGIA 

 

O pertuzumabe é um anticorpo monoclonal recombinante humanizado que age 

seletivamente sobre o domínio extracelular de dimerização (subdomínio II) do receptor-2 do 

fator de crescimento epidérmico humano (HER-2). Dessa forma, ele bloqueia a 

heterodimerização ligante dependente do HER-2 com outros membros da família HER, 

incluindo EGFR, HER-3 e HER-4. Como resultado, o pertuzumabe inibe a sinalização 

intracelular iniciada por ligante, por meio de duas vias de sinais importantes, a de proteína 

quinase ativada por mitógeno (MAP) e fosfoinositide-3quinase (PI3K). A inibição dessas vias 

de sinalização pode resultar em parada de crescimento celular e apoptose, respectivamente. 
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Além disso, o pertuzumabe é o mediador de citotoxicidade celular dependente de anticorpos 

(CCDA). Embora o pertuzumabe isoladamente iniba a proliferação de células tumorais 

humanas, a combinação de pertuzumabe e trastuzumabe (Herceptin®) aumentou 

significativamente a atividade antitumoral em modelos de xenoenxerto com superexpressão 

de HER-2.(16) 

 No Brasil, o pertuzumabe está registrado para uso em combinação com trastuzumabe 

e docetaxel, para pacientes com câncer de mama HER-2 positivo metastático ou localmente 

recorrente não ressecável, que não tenham recebido tratamento prévio com medicamentos 

anti-HER-2 ou quimioterapia para doença metastática. Apresenta-se disponível em frasco-

ampola de uso único contendo 14 mL de solução para diluição para infusão (420 mg/14 mL) e 

juntamente com o trastuzumabe em frasco-ampola contendo 420 mg de pertuzumabe e 440 

mg de trastuzumabe. 

Segundo o fabricante, a dose inicial recomendada de pertuzumabe é de 840 mg 

administrada em infusão intravenosa durante 60 minutos seguida, a cada 3 semanas a partir 

de então, por uma dose de 420 mg administrada em um período de 30 a 60 minutos. 

Outras características do pertuzumabe incluem as farmacocinéticas, que demonstram 

que o volume de distribuição do pertuzumabe no compartimento central (Vc) e periférico (Vp) 

em um paciente típico foi de 3,11 L e 2,46 L, respectivamente. O metabolismo do 

pertuzumabe não foi estudado diretamente, porém os anticorpos são eliminados 

principalmente por catabolismo. O clearance mediano de pertuzumabe foi de 0,235 L/dia e a 

meia-vida mediana foi de 18 dias.(17)  

As reações adversas descritas pelo fabricante como as mais comumente (> 50%) 

observadas foram alopécia e neutropenia. As reações adversas consideradas graves (graus 3-

4 do NCI-CTCAE versão 3) mais comuns foram neutropenia, neutropenia febril e leucopenia. 

 Distúrbios gerais e condições do local de aplicação: Fadiga (37,6%), Astenia (26,0%), 

Edema periférico (23,1%), Inflamação de mucosa (27,8%), Febre (18,7%); 

 Distúrbios da pele e do tecido subcutâneo: Alopécia (60,9%), Erupção cutânea 

(33,7%), Distúrbio ungueal (22,9%), Prurido (14%), Pele seca (10,6%); 

 Distúrbios gastrintestinais: Diarreia (66,8%), Náusea (42,3%), Vômito (24,1%), 

Obstipação (15%), Estomatite (18,9%); 

 Distúrbios do sangue e do sistema linfático: Neutropenia (52,8%), Anemia (23,1%), 

Leucopenia (18,2%), Neutropenia febril (13,8%); 

 Distúrbios do sistema nervoso: Neuropatia periférica (21,1%), Cefaleia (20,9%), 

Disgeusia (18,4%), Neuropatia sensorial periférica (12,0%), Tontura (12,5%); 

 Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conectivo: Mialgia (22,9%), Artralgia 

(15,5%),  
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 Distúrbios do metabolismo e da nutrição: Redução de apetite (29,2%); 

 Distúrbios oculares: Aumento do lacrimejamento (14,0%); 

 Distúrbios psiquiátricos: Insônia (13,3%); 

 Infecções e infestações: Infecção de vias aéreas superiores (16,7%), Nasofaringite 

(11,8%), paroníquia (7,1%); 

 Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais: dispneia (14%), derrame pleural 

(5,2%); 

 Distúrbios cardíacos: disfunção do ventrículo esquerdo (4,4%), incluindo disfunção 

sistólica de ventrículo esquerdo sintomática (1,0%); 

 Distúrbios do sistema imune: Hipersensibilidade (6,4%); Hipersensibilidade à droga 

(4,4%); 

Outras reações adversas em pacientes que receberam pertuzumabe e trastuzumabe 

depois da descontinuação de docetaxel ocorreram em < 10% dos pacientes, com exceção de 

diarréia (19,1%), infecção de vias aéreas superiores (12,8%), erupção cutânea (11,7%), 

cefaleia (11,4%) e fadiga (11,1%). 

  

3.3. COMPARADOR 

 

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia, publicado 

pelo Ministério da Saúde em 2014, inexiste consenso mundial sobre a melhor conduta 

terapêutica para pacientes com câncer de mama avançado (metastático ou recidivado).(18) 

Dessa forma, o ideal é que a terapia seja individualizada e guiada por: estágio do tumor 

primário ou suas metástases (receptor de estrógeno e progesterona); status do HER-2; 

duração do intervalo livre de recidiva desde o diagnóstico primário; localização da metástase 

(visceral ou não-visceral); tratamento anterior (incluindo seus efeitos e tolerância); sintomas; 

preferências do paciente; efeitos colaterais potenciais do tratamento e disponibilidade e 

acesso ao tratamento.(19) 

A terapia citotóxica é um tratamento bastante utilizado nas pacientes com câncer de 

mama avançado, metastático ou recidivado, principalmente naquelas com receptores 

hormonais negativos ou com receptores hormonais positivos que se tornaram refratárias à 

hormonioterapia e ainda aquelas com doença visceral ou com doença agressiva.  

Os medicamentos antineoplásicos disponíveis no SUS para o tratamento do câncer de 

mama metastático estão descritos no Quadro 3.  
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Quadro 3. Tecnologias disponíveis para o tratamento do câncer de mama 

metastático HER-2 positivo no SUS.  

Quimioterapia 

Doxorrubicina ou epirrubicina 

Capecitabina 

Gencitabina 

Metrotrexato 

5-fluorouracila 

Vimblatina 

Mitomicina 

Etoposideo 

Ciclofosfamida 

Cisplatina 

Irinotecano 

Ixabepilona 

Eribulina 

Nab-paclitaxel 

Doxorrubicina lipossomal 

Vinorelbina 

Docetaxel ou Paclitaxel 

Inibidores da osteólise (Ex. pamidronato e Ácido Zolendrônico) 

Hormonioterapia 

Tamoxifeno 

Anastrazol ou Letrozol 

 

A quimioterapia pode ser administrada como agente único ou em combinação. O 

tratamento combinado deve ser utilizado em pacientes com doença rapidamente progressiva 

que necessitam de resposta objetiva rápida, a despeito da maior toxicidade proporcionada por 

esse tratamento. Fora deste contexto, os pacientes devem ser submetidos à monoterapia. 

Como o pertuzumabe é um tratamento adicional à quimioterapia já existente, seu 

comparador seria o protocolo padrão sem a sua adição (trastuzumabe + taxano).  

Contudo, cabe ressaltar que o medicamento trastuzumabe ainda não se encontra 

disponível no SUS para esta indicação. A avaliação da utilização do trastuzumabe no câncer 



15 

 

de mama metastático encontra-se em andamento na Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias em Saúde (CONITEC).  

3.4. ASPECTOS REGULATÓRIOS DA TECNOLOGIA EM INVESTIGAÇÃO 

 

O medicamento pertuzumabe foi registrado em maio de 2013 sob o nome comercial 

PERJETA® e número de registro 101000657 na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Brasileira (ANVISA). Além disso, teve aprovação acelerada na agência americana Food and 

Drug Administration (FDA) em junho de 2012, e em março de 2013, foi aprovado pela agência 

européia European Medicines Agency (EMA), sob os números de registro (BLA) 125409 e 

EMEA/H/C/002547, respectivamente. 

 

3.5. DESFECHOS 

 

Os desfechos avaliados nesse parecer técnico-científico são sobrevida global, tempo 

livre de progressão, resposta global e reações adversas (principalmente, graus≥3 as quais são 

aquelas consideradas graves e muito graves). Esses estão de acordo com as características 

particulares do câncer de mama metastático e representam os objetivos do tratamento 

paliativo seguindo os critérios de objetividade de mensuração e relevância.  

 

3.6. TIPOS DE ESTUDO 

 

Os tipos de estudos escolhidos para avaliar essa tecnologia, os quais vão de encontro 

com o padrão de estudos realizados para análise de medicamentos oncológicos, foram 

revisões sistemáticas, meta-análises e ensaios clínicos randomizados.  

 

3.7. ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

Dados de custo do medicamento foram encontrados na Lista de Preços de 

Medicamentos aprovada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED 

da ANVISA. Nela foi possível visualizar o Preço Máximo de Vendo ao Governo (PMVG) e 

Preço de Fábrica (PF) (Quadro 2). 

 

 



16 

 

 

Quadro 2. Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) e Preço de Fábrica (PF) 

do medicamento pertuzumabe. 

Código BR Item 
Unidade de 

Fornecimento 

PMVG 17% ICMS 

(atualizado em 

20/01/15) 

PF 18% ICMS 

(atualizado em 

20/01/15) 

BR0427532 

PERTUZUMAB 30 

MG/ML, SOLUÇÃO 

INJETÁVEL 

FRASCO 14,00 ML R$ 6.958,71 R$ 8.670,72 

 

Custos adicionais para a utilização desta tecnologia incluem custos da manipulação e 

do material para realizar a diluição da solução injetável, custo de armazenamento, custos 

adicionais de exames e manejo de reações adversas. 

Para análise mais aprofundada de custos, recomenda-se uma futura elaboração de 

análise econômica completa. 
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 BASES DE DADOS  

 

As seguintes bases de dados foram utilizadas:  

a) Medline, 

b) Embase, 

c) Centre for Reviews and Dissemination (CRD), 

d) BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) a qual engloba CENTRAL-Registro de ensaios 

clinicos controlados, DARE-Revisões sistemáticas avaliadas, HTA – Health Technology 

Assessment e CDSR-Revisões Sistemáticas Cochrane.  

 

4.2. ESTRATÉGIA DE BUSCA 

 

A estratégia de busca foi traçada de acordo com a base de dados utilizada. A Tabela 1 

traz os termos, limites e filtros utilizados em cada uma delas, bem como o resultado da busca 

realizada em 24 de julho de 2014. 

 

Tabela 1. Estratégias de busca de evidências de acordo com a base de dados. 

Bases de dados Termos de Busca Filtros e limites 
Resultado da 

busca 

Medline ("pertuzumab" [Supplementary 

Concept] OR "pertuzumab" OR 

"perjeta") AND ("Breast 

Neoplasms"[Mesh] OR "breast 

cancer" OR "breast 

neoplasms") 

 

273 

Embase ('pertuzumab'/exp OR 

'pertuzumab' AND 'metastatic 

breast cancer'/exp OR 

'metastatic breast cancer') 

'human'/de AND 

'pertuzumab'/de AND 

(2010:py OR 2011:py OR 

2012:py OR 2013:py OR 

2014:py) AND ('article'/it 

OR 'article in press'/it OR 

309 
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'conference abstract'/it 

OR 'conference paper'/it 

OR 'review'/it) 

CRD “Pertuzumab” Nenhum 
8 

Tripdatabase (title:breast 

cancer)(title:pertuzumab) 

 
41 

 

Biblioteca Virtual em Saúde 

CENTRAL - Registro 

de ensaios clinicos 

controlados 

  ((“pertuzumab”) AND (“breast 

cancer”)) 

 

 

 

Nenhum 

14 

DARE - Revisões 

sistemáticas avaliadas 
1 

HTA – Health 

Technology 

Assessment 

4 

CDSR - Cochrane 

Database of Systematic 

Reviews 

0 

 

4.3. SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Os critérios de inclusão de estudos foram: ensaios clínicos randomizados, revisões 

sistemáticas e meta-análises que avaliassem o uso do pertuzumabe em combinação com 

protocolos quimioterápicos contendo trastuzumabe e taxano comparado aos protocolos sem 

pertuzumabe, em mulheres adultas com diagnóstico de câncer de mama metastático HER-2 

positivo. 

Os critérios de exclusão foram ensaios clínicos fase I, estudos de desenvolvimento da 

tecnologia e teste em modelo animal; estudos em pacientes com câncer de mama inicial ou 

com diagnóstico de outro tipo de câncer; estudos cuja intervenção seja pertuzumabe em 

combinação com outros protocolos que não trastuzumabe + taxanos; estudos em pacientes do 

gênero masculino. 
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FIGURA 1. Fluxograma de seleção de evidências (adaptado PRISMA). 
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Publicações adicionais identificadas 
por meio de outras fontes 

(n = 0 ) 

Publicações após a remoção das duplicatas 
(n = 519 ) 

Publicações selecionadas 
(n = 519 ) 

Publicações excluídas 
(n = 503 ) 

Artigos com texto completo 
para avaliar a elegibilidade 

(n = 10 ) 

Artigos com texto 
completo 

excluídos, com 
justificativas 

(n = 9 ) 
2 – Resumos de 

congressos 
7 – Outros protocolos 

Estudos incluídos 
(n =  1 ) 

 

Foram encontradas duas revisões sistemáticas da literatura. Porém, os estudos 

incluídos contemplam protocolos de uso do pertuzumabe que não em combinação com 

trastuzumabe + taxanos, sendo que somente um ensaio clínico preenche os critérios de 

elegibilidade deste PTC. O ensaio clínico em questão possui duas atualizações (2013 e 2015). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

 

O estudo CLEOPATRA tem como objetivo avaliar a eficácia e segurança do tratamento 

pertuzumabe + trastuzumabe + docetaxel em comparação com placebo + trastuzumabe + 

docetaxel, como primeira linha de tratamento para pacientes com câncer de mama 

metastático HER-2 positivo. O primeiro artigo trazendo resultados com seguimento médio de 

19,3 meses foi publicado em janeiro de 2012, duas outras atualizações foram publicadas em 

maio de 2013 e fevereiro de 2015, com um e dois anos adicionais de seguimento, 

respectivamente. 

O CLEOPATRA é um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, realizado em 204 

centros em 25 países (incluindo o Brasil). O estudo incluiu 808 mulheres com câncer de mama 

metastático ou localmente recorrente inoperável HER-2 positivo, as quais foram alocadas em 

dois grupos: grupo pertuzumabe (402 pacientes) tratados com pertuzumabe + trastuzumabe + 

docetaxel e grupo controle (406 pacientes) com placebo + trastuzumabe + docetaxel. 

O desfecho primário avaliado no estudo CLEOPATRA foi tempo livre de progressão 

avaliado por uma instituição independente. Os desfechos secundários foram sobrevida global, 

tempo livre de progressão avaliado pelos pesquisadores, taxa de resposta e segurança. 

 

5.2. AVALIAÇÃO CRÍTICA 

 

A avaliação da qualidade das evidências encontradas foi realizada primeiramente 

seguindo a ferramenta SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) adaptada e 

disponível nas Diretrizes Metodológicas: Pareceres Técnicos-Cietíficos do Ministério da Saúde 

para ensaios clínicos randomizados. 

 

Tabela 2. Avaliação de qualidade da evidência de ensaios clínicos randomizados. 

Parâmetros Baselga et al., 2012. 

1. O estudo aborda uma questão pertinente e 

claramente definida? 

(X) Bem coberto 
( ) Adequadamente 
abordado 
( ) Pouco abordado 
( ) Não abordado 
( ) Não reportado 
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( ) Não aplicável 

2. A distribuição dos sujeitos de pesquisa nos grupos 

foi randomizada? 

(X) Bem coberto 
( ) Adequadamente 
abordado 
( ) Pouco abordado 
( ) Não abordado 
( ) Não reportado 
( ) Não aplicável 

3. Houve sigilo da alocação? 

(X) Bem coberto 
( ) Adequadamente 
abordado 
( ) Pouco abordado 
( ) Não abordado 
( ) Não reportado 
( ) Não aplicável 

4. Participantes e investigadores foram mantidos 

"cegos" quanto à alocação do tratamento 

(X) Bem coberto 
( ) Adequadamente 
abordado 
( ) Pouco abordado 
( ) Não abordado 
( ) Não reportado 
( ) Não aplicável 

5. Os grupos de tratamento e de controle eram 

semelhantes (características basais) no início do 

estudo? 

(X) Bem coberto 
( ) Adequadamente 
abordado 
() Pouco abordado 
( ) Não abordado 
( ) Não reportado 
( ) Não aplicável 

6. A única diferença entre os dois grupos foi o 

tratamento sob investigação? 

(X) Bem coberto 
( ) Adequadamente 
abordado 
( ) Pouco abordado 
( ) Não abordado 
( ) Não reportado 
( ) Não aplicável 

7. Todos os resultados relevantes clinicamente foram 

mensurados de forma padronizada, validada e  

confiável? 

(X) Bem coberto 
( ) Adequadamente 
abordado 
( ) Pouco abordado 
( ) Não abordado 
( ) Não reportado 
( ) Não aplicável 

8. Qual o percentual de indivíduos ou grupos 

recrutados para o estudo, em cada braço/grupo de 

tratamento, que desistiram antes que o estudo fosse 

concluído? 

( ) Bem coberto 
(X) Adequadamente 
abordado 
( ) Pouco abordado 
( ) Não abordado 
( ) Não reportado 
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( ) Não aplicável 

9. Todos os sujeitos foram analisados nos grupos 

para os quais foram alocados inicialmente (avaliação 

por intenção de tratar – ITT). 

(X) Bem coberto 
( ) Adequadamente 
abordado 
( ) Pouco abordado 
( ) Não abordado 
( ) Não reportado 
( ) Não aplicável 

10. Quando o estudo é realizado em mais de um 

local em caso de estudos multicêntricos, os 

resultados foram comparáveis para todos os centros 

de pesquisa? 

( ) Bem coberto 
(X) Adequadamente 
abordado 
( ) Pouco abordado 
( ) Não abordado 
( ) Não reportado 
( ) Não aplicável 

 

A evidência selecionada também foi avaliada segundo a classificação de Oxford Centre 

for Evidence Based Medicine com nível de evidência 1B e grau de recomendação A. 

A partir dos dados de sobrevida global do estudo CLEOPATRA, é possível calcular o 

número de pacientes necessário tratar (NNT) para reduzir um desfecho desfavorável. A adição 

do pertuzumabe resultaria em uma redução de risco absoluto de 12,6% e um NNT de 8. Isso 

significa dizer que seria necessário tratar 8 paciente para evitar 1 morte. 

Outras considerações sobre a avaliação crítica do estudo dizem respeito aos critérios 

de elegibilidade do estudo CLEOPATRA, os quais permitiram a inclusão somente de pacientes 

com Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0 e 1 (pacientes completamente ativos ou 

restritos de atividades extenuantes, mas aptos a atividades leves e sedentárias), com intervalo 

de pelo menos 12 meses entre o tratamento adjuvante ou neoadjuvante e o diagnóstico da 

doença metastática. Esses critérios excluem pacientes com pior estado geral e doença mais 

agressiva. Além disso, apenas 10,9% teriam recebido trastuzumabe no tratamento adjuvante 

ou neoadjuvante, tratamento padrão adotado pelo sistema de saúde para câncer de mama 

inicial e localmente avançado HER-2 positivo.  

Outro ponto a ser destacado é que pacientes com metástases no sistema nervoso 

central não foram incluídos, porém, não há nenhuma restrição nas indicações do 

medicamento quanto a esse aspecto. 

Além disso, na análise dos subgrupos tipos da doença (visceral e não-visceral), não há 

manutenção do benefício no grupo que possui metástases não-viscerais, discrepância 

atribuída pelo estudo a diferenças nas características basais dos pacientes. Bem como, não 

haveria benefício para o subgrupo de pacientes com mais de 75 anos ou aqueles com doença 

localmente recorrente. 
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5.3. SÍNTESE DE RESULTADOS DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

 

Os resultados da eficácia do ensaio clínico selecionado e a incidência das reações 

adversas graves (grau≥3) encontram-se descritos nas tabelas 3 e 4, respectivamente. As 

análises de subgrupos extraídas do estudo CLEOPATRA podem ser observadas no ANEXO I. 

 

Tabela 3. Resultados dos estudos selecionados. 

ESTUDOS 
TIPO DE ESTUDO / 

POPULAÇÃO 
DESFECHOS RESULTADOS 

Baselga et al., 

2012(20) 

Atualizações: Swain 

et al., 2013(21) e 

Swain et al., 2015(22) 

Ensaio Clínico 

Randomizado. 

 

 

Tempo Livre de 

Progressão 

(mensurado por 

instituição 

independente) 

Sobrevida Global 

 

 

 

Taxa de resposta 

 

 

 

Tempo Livre de 

Progressão 

(mensurado por 

investigadores) 

TLP: 12.4 vs. 18.7 

meses 

HR = 0.68 [0.58 - 

0.80] P<0.001 

 

SG: 40.8 vs. 56.5 

meses 

HR=0·68 [0·56 – 

0·84] p<0·001 

 

TR: 69.3% vs. 80.2% 

Diferença de pontos 

de 10·8 [4·2–17·5] 

p=0·0011 

 

TLP: 12.4 vs. 18.5 

meses 

HR = 0.65 [0.54 - 

0.78] p<0.001 

Legenda: HR=Hazard ratio 

Limitações do estudo: 

O desfecho referente às reações adversas foi apresentado de forma descritiva, sem análise 

estatística entre os grupos. 

Este estudo foi financiado pelo fabricante Hoffmann-La Roche/Genentech, porém para 

diminuir o viés de publicação a análise do principal desfecho (tempo livre de progressão) foi 

realizada pelo grupo de pesquisadores e também por uma instituição independente. 
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Tabela 4. Incidência das reações adversas graves (grau≥3) no estudo 

CLEOPATRA antes e após a descontinuação do docetaxel. 

 
Placebo + trastuzumabe + 

docetaxel 

Pertuzumabe + trastuzumabe + 

docetaxel 

Reação adversa 

Total Após 

descontinuação 

do docetaxel 

Total Após 

descontinuação 

do docetaxel 

Neutropenia 182 (46%) 4 (1,5%) 200 (49%) 0 

Neutropenia 

febril 
30 (7,6%) 0 56(13,7%) 0 

Leucopenia 59 (14,9%) 1 (0,4%) 50 (12,3%) 0 

Diarréia 20 (5,1%) 0 37 (9,1%) 7 (2,3%) 

Neuropatia 

periférica 
7 (1,8%) 1 (0,4%) 11 (2,7%) 1 (0,3%) 

Anemia 14 (3,5%) 1 (0,4%) 10 (2,5%) 2 (0,7%) 

Astenia 7 (1,8%) 1 (0,4%) 10 (2,5%) 2 (0,7%) 

Fadiga 13 (3,3%) 3 (1,2%) 9 (2,2%) 2 (0,7%) 

Hipertensão 7 (1,8%) 4 (1,5%) 8 (2%) 6 (2%) 

Granulocitopenia 9 (2,3%) 0 6 (1,5%) 0 

Disfunção 

sistólica do 

ventrículo 

esquerdo 

13 (3,3%) 7 (2,7%) 5 (1,2%) 2 (0,7%) 

Pneumonia 8 (2%) 3 (1,2%) 4 (1%) 0 

Dispnéia 8 (2%) 2 (0,8%) 4 (1%) 1 (0,3%) 

 

A adição do medicamento pertuzumabe ao protocolo trastuzumabe e docetaxel 

demonstrou aumento significativamente na taxa de resposta (69.3% vs. 80.2%), no tempo livre 

de progressão (Δ=6,3 meses; HR = 0.68 [0.58 - 0.81] P<0.001) e, especialmente, na sobrevida 

global (Δ=15,7 meses, HR=0·68 [0·56 – 0·84] p<0.001). 

Em relação à segurança do tratamento, as reações adversas em sua maioria foram 

consideradas moderadas e geralmente balanceadas nos dois grupos. Algumas reações 

adversas graves (grau ≥3) tiveram maior incidência no grupo tratado com pertuzumabe, tais 

como: neutropenia, neutropenia febril, leucopenia, diarréia, neuropatia periférica, anemia, 

astenia, fadiga e hipertensão. Além disso, é possível verificar uma diminuição acentuada na 
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incidência das reações adversas após a descontinuação do docetaxel. Não houve aumento na 

toxicidade cardíaca. 

A população brasileira está representada no estudo CLEOPATRA dentro do subgrupo 

regional da América do Sul, o qual incluiu 58 pacientes no grupo controle e 56 no grupo 

pertuzumabe. A análise de subgrupos demonstra que o benefício de aumento da sobrevida 

global do pertuzumabe seria mantido nesta população (HR=0.50, 95% CI [0.30 – 0.85]). 

 

5.3. QUALIDADE DA EVIDÊNCIA 

 

A avaliação da qualidade da evidência por desfecho foi realizada seguindo o 

fluxograma apresentado nas Diretrizes Metodológicas – Elaboração de Pareceres Técnico-

Científicos – 4º edição e apresentada no Quadro 3.  

Os fatores que elevam a qualidade da evidência são o desenho do estudo (ensaio 

clínico randomizado e multicêntrico), manutenção do sigilo de alocação, cegamento dos 

pacientes e análise por intenção de tratar. 

Entre os fatores que rebaixaram a qualidade da evidencia estão: a inclusão de apenas 

um estudo na análise, viés de publicação (estudo financiado pelo fabricante, entretanto há 

dupla análise pelo grupo de pesquisadores e instituição independente no desfecho tempo livre 

de progressão), a diferença entre os pacientes incluídos no estudo com aqueles tratados na 

prática clínica e a não manutenção do benefício em todos os subgrupos analisados. 

 

Quadro 3. Avaliação da qualidade da evidência por desfecho. 

Desfecho: 

Sobrevida global 

Desfecho: 

Tempo livre de 

progressão 

Desfecho: 

Resposta Global 

Desfecho: 

Reações adversas 

(  ) Alta 

( x ) Moderada 

(  ) Baixa 

(  ) Muito baixa 

(  ) Alta 

( x ) Moderada 

(  ) Baixa 

(  ) Muito baixa 

(  ) Alta 

( x ) Moderada 

(  ) Baixa 

(  ) Muito baixa 

(  ) Alta 

( x ) Moderada 

(  ) Baixa 

(  ) Muito baixa 

 

5.4. RECOMENDAÇÕES DAS AGÊNCIAS INTERNACIONAIS DE ATS 

 

Estudos de ATS foram buscados na literatura e em bases de dados eletrônicas de 

agências de avaliação de tecnologias em saúde internacionais. A busca resultou em nove 
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estudos de diferentes países: Alemanha, Áustria, Canadá, Escócia, Espanha, França, Irlanda, 

Japão e Reino Unido.  

Os estudos de ATS encontrados convergem nos pontos descritos: 

- Metodologia: Avaliação de um único ensaio clínico fase III, CLEOPATRA; 

- Qualidade da evidência: considerada adequada, com baixo risco de viés; 

- Avaliação de eficácia e segurança do estudo CLEOPATRA: 

(1) A eficácia do pertuzumabe em adição a quimioterapia é substancial; 

(2) Questionamento à validade externa do estudo, pois somente uma minoria de 

pacientes (10,9%) teria recebido previamente trastuzumabe no tratamento para o câncer de 

mama inicial (trastuzumabe é atualmente o tratamento padrão para o câncer de mama HER-2 

positivo não metastático), e, portanto, a população do estudo difere da população tratada na 

prática clínica. 

 (3) Ponderação considerando que não foi possível estimar o tamanho do efeito na 

sobrevida global já que na data de avaliação, os dados do estudo CLEOPATRA ainda 

estavam imaturos; 

(4) Classificação dos efeitos adversos como aceitáveis. 

Apenas o estudo da agência francesa recomendou a utilização do pertuzumabe sem 

ressalvas. Os estudos realizados pela agência canadense, japonesa e alemã consideraram 

quanto ao custo do tratamento, ineficácia na população asiática e ausência de evidências 

dentro de alguns subgrupos registrados para uso, respectivamente. Enquanto que as agências 

da Escócia e Irlanda, não recomendaram a incorporação do pertuzumabe. Outros três estudos 

(Espanha, Reino Unido e Áustria) não emitiram recomendações quanto ao uso da tecnologia. 

Outras considerações não comuns a todos os estudos de ATS, bem como, o 

responsável pela iniciativa, os dados econômicos e as respectivas recomendações 

encontram-se no ANEXO II. 
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6. RECOMENDAÇÃO 

 

Diante das diferenças encontradas nas análises dos subgrupos de pacientes, emitem-

se duas recomendações distintas:  

A primeira a favor da tecnologia para o subgrupo de pacientes com câncer de mama 

HER-2 positivo com metástases viscerais. Os resultados do estudo CLEOPATRA 

demonstraram que os benefícios da adição do pertuzumabe ao protocolo de quimioterapia 

trastuzumabe + docetaxel superam os efeitos indesejáveis e proporcionam aumento do tempo 

livre de progressão da doença e da sobrevida global. 

Enquanto que se emite uma recomendação contra o uso da tecnologia em pacientes 

com câncer de mama HER-2 positivo com metástases não-viscerais ou metástases no 

sistema nervoso central, doença localmente recorrente e idade maior do que 75 anos, pois 

devido a ausência de dados ou a não manutenção do benefício em alguns subgrupos não é 

possível distinguir se a tecnologia promove mais dano ou benefício a população tratada. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de a recomendação ser favorável ao uso da tecnologia no subgrupo de 

pacientes com metástases viscerais, deve-se ter cautela e considerar que este resultado está 

baseado em apenas um estudo, o qual possui limitações, algumas vezes inerentes ao próprio 

desenho do estudo (restrições nos critérios de inclusão e exclusão). Dessa forma, deve-se ter 

o cuidado usual para transferir os resultados para a prática clínica. Além disso, sugere-se a 

realização de estudos observacionais em centros de atendimento oncológico brasileiros com 

um número maior de pacientes, para que se possam obter dados para os desfechos de 

eficácia e de segurança do pertuzumabe a fim de confirmar a efetividade do tratamento na 

vida real.  

Já a segurança do tratamento em longo prazo exige monitoramento pós-

comercialização com busca ativa de reações adversas, para verificar o perfil de segurança na 

população em uso, bem como, reações adversas raras ou não observadas no ensaio clínico. 

Uma vez que a utilização do pertuzumabe exige as mesmas condições requeridas para 

a manipulação e administração de outros medicamentos quimioterápicos, como o 

trastuzumabe, e há apresentação farmacêutica em frasco concomitante contendo 

pertuzumabe e trastuzumabe, é possível considerar que a sua viabilidade é plausível e não 

exigiria modificações estruturais se incorporado.  

Os resultados do estudo CLEOPATRA são promissores, porém o sistema público de 

saúde lida com a premissa de recursos escassos e limitados e precisa considerar aspectos 

clínicos, econômicos e logísticos antes da tomada de decisão quanto à incorporação deste 

medicamento. 

Por isso, outro aspecto importante é em relação ao custo incremental da utilização do 

pertuzumabe. Ainda não há avaliações econômicas disponíveis para o cenário brasileiro, 

porém sabe-se que o pertuzumabe é um medicamento de altíssimo custo e que isto deverá 

implicar em grande impacto econômico para o SUS. Ainda deve-se considerar possível 

negociação de preços, assim como ocorreu com o trastuzumabe. Estudos de custo-efetividade 

e de impacto orçamentário deverá ser o próximo passo na avaliação deste medicamento. 
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8. REVISÃO 

 

No contexto do câncer de mama metastático, outros dois estudos estão em 

andamento: 

 

 NCT01572038 (PERUSE): avaliará a segurança e eficácia do pertuzumabe em 

combinação com trastuzumabe e taxanos na primeira linha de tratamento do 

câncer de mama HER-2 positivo metastático e localmente recorrente (Data 

estimada de conclusão: Abril de 2016). 

 NCT01026142: avaliará a segurança e eficácia da combinação trastuzumabe + 

capecitabina com e sem pertuzumabe em pacientes com câncer de mama 

HER-2 positivo metastático A população do estudo consiste em mulheres cuja 

doença tenha progredido durante ou após o tratamento prévio com 

trastuzumabe para doença metastática (Data estimada de conclusão: Agosto de 

2017). 
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 ANEXO I 

 

Análise de subgrupos apresentando HR (hazard ratio) e intervalo de confiança de 95% para o 

desfecho sobrevida global, extraído do estudo CLEOPATRA, 2015. 
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Análise de subgrupos apresentando HR (hazard ratio) e intervalo de confiança de 95% para o 

desfecho tempo livre de progressão, extraído do estudo CLEOPATRA, 2015. 
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ANEXO II 

 

Resumo das informações contidas nos estudos de ATS. 

Autor, Data, 

País. 

Agência 1. Iniciativa; 2. Considerações; 3. Avaliação 

econômica; e 4. Recomendação. 

1. Sem autores, 

24 Julho de 

2013, 

França.(23) 

Haute Autorité de 

Santé (HAS) 

1. Iniciativa: Fabricante 

2. Considerações: 

- A dosagem de docetaxel (75 mg/m²) é baixa 

quando comparada com a usualmente prescrita 

(100 mg/m²), mesmo que o protocolo do estudo 

permita o aumento para 100 mg/m². Dessa forma 

não pode ser descartado que os efeitos adversos 

estejam subestimados. 

- O tratamento não possui impacto na qualidade de 

vida dos pacientes segundo avaliação por 

questionário específico. 

- Transferência dos resultados para a prática clínica 

não é garantida devido às características dos 

pacientes incluídos no estudo (ex. boa condição 

geral), as quais refletem um critério de inclusão 

restritivo. Além disso, a população francesa é 

fracamente representada no estudo.  

3. Avaliação econômica: 

Não são apresentados dados de avaliação 

econômica neste estudo. A população-alvo 

estimada para a França é de aproximadamente 

2.000 pacientes. 

4. Recomendação: 

O comitê recomenda a inclusão do 

pertuzumabe na lista de medicamentos 

aprovados para uso hospitalar na indicação e 

dosagem autorizados. 

2. Nigel 

Fleeman,  11 

Junho 2013, 

Liverpool Reviews 

and Implementation 

Group (LRiG) 

1. Iniciativa: Fabricante 

2. Considerações: 

- A análise de subgrupos demonstra que pacientes 
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Liverpool. (24) com metástases não-vicerais não se beneficiariam 

com a adição do pertuzumabe ao tratamento. 

- Paclitaxel é usado como alternativa ao docetaxel 

na prática clínica. Porém, não há evidências da 

eficácia da combinação do paclitaxel com 

trastuzumabe. 

3. Avaliação econômica: 

A análise de sensibilidade mostrou que o 

tratamento pertuzumabe + trastuzumabe + 

docetaxel teria 0% de chances de ser custo efetivo 

considerando uma disposição de pagar 

(willingness-to-pay) £30.000 por QALY ganho 

quando comparado ao trastuzumabe + docetaxel. 

O custo incremental calculado foi de 

aproximadamente £125.000/QALY.  

O estudo acredita que o custo incremental pode ser 

considerado maior do que aquele apresentado 

(quase o dobro). Isso, pois a re-análise dos dados 

apresentados mostra que não há benefício na 

sobrevivência após a progressão da doença, ao 

contrário do que estima o melhor caso apresentado 

pelo fabricante. Isso reduziria o impacto estimado 

na sobrevida global e, conseqüentemente, os 

valores encontrados na análise de custo.  

A população-alvo estimada para Inglaterra e País 

de Gales é de 2.000 pacientes. 

4. Recomendação: 

Recomendação em processo. Nenhuma divulgada 

no estudo. 

3. Anna 

Nachtnebel, 

Agosto 2012, 

Áustria.(25) 

Ludwig Boltzmann 

Institute of Health 

Technology 

Assessment (LBI-

HTA) 

1. Iniciativa: Instituto LBI-HTA 

2. Considerações: 

Nenhuma consideração diferente das citadas como 

comuns aos outros estudos foi apresentada. 

3. Avaliação econômica: 

Nenhuma avaliação econômica foi descrita no 
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estudo. 

4. Recomendação: 

Não apresenta recomendação. 

4. Angela 

Timoney, 06 

Setembro de 

2013, Escócia. 

(26) 

Scottish Medicines 

Consortium (SMC) 

1. Iniciativa: Fabricante 

2. Considerações: 

- O estudo inclui somente 19 pacientes com a 

doença localmente recorrente e 19 pacientes com 

idade igual ou acima de 75 anos. Portanto, há 

limitação de dados sobre esses grupos. 

- A adição do pertuzumabe não parece aumentar a 

incidência de cardiotoxicidade, porém é necessário 

considerar que apenas uma minoria de pacientes 

foi previamente exposta ao tratamento com 

antraciclinas.  

3. Avaliação econômica: 

O custo-efetividade incremental estimado pelo 

fabricante foi de £125.815 (custo incremental de 

£104.866 para 0.833 QALYs ganhos).  

Devido a diversas incertezas discutidas no estudo, 

foi considerado que o fabricante não apresentou 

uma análise econômica robusta. 

4. Recomendação: 

SMC recomenda o não uso do pertuzumabe na 

Escócia. 

5. Beate 

Wieseler, Ulrich 

Grouven, Regine 

Potthast, 15 

Agosto de 2013, 

Alemanha.(27) 

Institut fur Qualitat 

und 

Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen 

(IQWiG) 

1. Iniciativa: Fabricante 

2. Considerações: 

- O estudo CLEOPATRA mostra melhor sobrevida 

geral em pacientes com câncer de mama 

metastático, porém esse dado depende da 

localização das metástases: viscerais (pulmão ou 

fígado) ou não-viscerais (ossos ou lifonodos).  

- O risco relativo das reações adversas nos 

subgrupos de pacientes com metástases viscerais 

ou não-viscerais não foram avaliados. 

- Nesse contexto deveriam ser avaliados dois 
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grupos separadamente: (1) câncer de mama 

localmente recorrente inoperável, cujo comparador 

para a terapia com pertuzumabe deveria ser a 

radioterapia e (2) câncer de mama metastático, 

cujo comparador é o tratamento quimioterápico 

taxano + trastuzumabe. 

- Ausência de dados sobre a qualidade de vida. 

3. Avaliação econômica: 

Nenhuma avaliação econômica foi descrita no 

estudo. 

4. Recomendação: 

- Indicação de benefício para pacientes com 

câncer de mama metastático HER-2 positivo 

com metástases viscerais. 

- Benefício não comprovado para pacientes 

com câncer de mama metastático HER-2 

positivo com metástases não-viscerais. 

- Benefício não comprovado para pacientes 

com câncer de mama localmente recorrente 

devido à ausência de comparador adequado 

(radioterapia). 

6. Sem autores, 

21 Maio de 2013, 

Japão.(28) 

Pharmaceuticals and 

Medical Devices 

Agency (PMDA) 

1. Iniciativa: Fabricante 

2. Considerações: 

- Resultados obtidos no estudo CLEOPATRA 

sugerem que a eficácia do pertuzumabe na 

população japonesa pode diferir da obtida da 

população não-japonesa: (1) análise dos resultados 

sugere a presença de interações do efeito do 

tratamento (TLP) com etnia (japoneses vs não-

japoneses) e (2) a estimativa do efeito do 

tratamento na população japonesa baseada no 

modelo de análise multivariada levando em 

consideração fatores prognósticos não mostrou 

claramente a eficácia do pertuzumabe. 

3. Avaliação econômica: 
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Nenhuma avaliação econômica foi descrita no 

estudo. 

4. Recomendação: 

O comitê apontou que o fabricante deve realizar 

um estudo clinico fase IV para esclarecer se há 

eficácia do pertuzumabe na população 

japonesa.  

7. Sem autores, 

março de 2013, 

Espanha.(29) 

Sociedad Española 

de Farmacia 

Hospitalaria 

(GENESIS-SEFH) 

1. Iniciativa: Fabricante 

2. Considerações: 

- As reações adversas foram somente descritivas e 

nenhuma análise estatística foi realizada para 

verificar diferenças nos dois grupos de tratamento. 

- Ausência de dados de qualidade de vida dos 

pacientes.  

- A grande maioria dos pacientes incluídos no 

estudo CLEOPATRA apresenta um ECOG de 0, o 

que poderia não refletir a realidade das pacientes 

na prática clínica. 

3. Avaliação econômica: 

Foi realizada uma avaliação econômica própria na 

qual o custo incremental para as doses de 

manutenção do tratamento seria de € 1.608,60. 

Uma vez que a população-alvo esta estimada entre 

1.375 a 3.960 pacientes. Se 100 % dessas 

pacientes forem candidatas ao esquema 

pertuzumabe/ trastuzumabe / docetaxel, o custo 

global se situaria entre € 78.277.375 e 

225.438.840. 

4. Recomendação: 

Não apresenta recomendação. 

8. Sem autores, 

agosto de 2013, 

Irlanda.(30) 

National Centre for 

Pharmacoeconomics 

(NCPE) 

1. Iniciativa: Fabricante 

2. Considerações: 

Nenhuma consideração diferente das citadas como 

comuns aos outros estudos foi apresentada. 

3. Avaliação econômica: 
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A análise de custo-efetividade resultou em um 

custo incremental de €203.028/QALY. O custo do 

tratamento por 18 meses é de aproximadamente 

€74.000 por pacientes. A população alvo estimada 

seria de 130 pacientes no primeiro ano. Há apenas 

uma probabilidade de 2,5% do tratamento 

pertuzumabe + trastuzumabe + docetaxel ser 

custo-efetivo, considerando um limiar de €45.000. 

4. Recomendação: 

O NCPE recomenda o não reembolso do 

pertuzumabe. 

9. Sem autores, 

agosto de 2013, 

Canadá.(31) 

Pan-Canadian 

Oncology Drug 

Review (pCODR) 

1. Iniciativa: Fabricante 

2. Considerações: 

- O estudo CLEOPATRA restringiu a elegibilidade 

para pacientes que não tiveram nenhuma recaída 

dentro de 12 meses recebendo trastuzumabe.  

3. Avaliação econômica: 

A análise de custo-efetividade estimou um custo 

incremental entre $262.000 e $304.000/QALY. 

Dessa forma, o estudo considerou que o 

tratamento com pertuzumabe + trastuzumabe + 

docetaxel não é custo-efetivo. 

Além disso, notou-se que a estimativa do custo 

incremental (ICER) do tratamento realizada pelo 

painel de especialistas do pCODR foi maior que 

aquele fornecido pelo fabricante. Isso ocorreu 

devido à superestimação do beneficio associado ao 

pertuzumabe, principalmente no período pós-

progressão, mesmo que não haja evidências que 

apóiem esse efeito residual.  

4. Recomendação: 

O comitê de revisão do pCODR recomenda o 

financiamento do pertuzumabe em combinação 

com trastuzumabe e taxanos condicionado a 

melhora do custo-efetividade a níveis 
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aceitáveis. Para o caso de pacientes que já 

receberam trastuzumabe no tratamento 

adjuvante, deve ser considerado um intervalo 

de 6 meses, flexível ao julgamento do 

oncologista, no qual os pacientes não tenham 

recaído. 
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DECLARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE 

 

Título do parecer técnico-científico:  

Pertuzumabe para o tratamento do câncer de mama metastático HER-2 positivo 

Posição: Autor principal (X) Coautor ( ) Orientador/Supervisor ( ) Parecerista Ad hoc ( ) 

Outros: ________________________ 

Considerando o assunto em epígrafe, sua posição e os seus últimos cinco anos, 

responda as questões: 

 Sim Não 

1. Você já aceitou de uma instituição, que pode se beneficiar ou se prejudicar 

financeiramente, algum dos benefícios abaixo? 

a) Reembolso por comparecimento a eventos na área de sua 

pesquisa 
 X 

b) Honorários por apresentação, consultoria, palestra ou atividades 

de ensino 
 X 

c) Financiamento para redação de artigos ou editorias  X 

d) Suporte para realização ou desenvolvimento de pesquisa na 

área 
 X 

e) Recursos ou apoio financeiro para membro da equipe  X 

f) Algum outro benefício financeiro  X 

2. Você possui apólices ou ações de alguma empresa que 

possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada? 
 X 

3. Você possui algum direito de propriedade intelectual 

(patentes, registros de marca, royalties)? 
 X 

4. Você já atuou como perito judicial?  X 
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5. Você participa, direta ou indiretamente, de algum grupo citado abaixo cujos 

interesses possam ser afetados pela sua atividade? 

a) Instituição privada com ou sem fins lucrativos  X 

b) Organização governamental ou não-governamental  X 

c) Produtor, distribuidor ou detentor de registro  X 

d) Partido político  X 

e) Comitê, sociedade ou grupo de trabalho  X 

f) Outro grupo de interesse  X 

6. Você poderia ter algum tipo de benefício clínico?  X 

7. Você possui uma ligação ou rivalidade acadêmica com 

alguém cujos interesses possam ser afetados? 
 X 

8. Você possui profunda convicção pessoal ou religiosa que 

pode comprometer o que você irá escrever e que deveria ser 

do conhecimento público? 

 X 

9. Existe algum aspecto do seu histórico profissional, que não 

esteja relacionado acima, que possa afetar sua objetividade 

ou imparcialidade? 

 X 

10. Sua família ou pessoas que mantenha relações próximas 

possui alguns dos conflitos listados acima? 
 X 
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