
Consulta Pública nº 25 – Anticorpos monoclonais (bevacizumabe, cetuximabe, panitumumabe)
associados à quimioterapia no tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático

A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) reitera seu compromisso com a promoção do

avanço da oncologia no Brasil ao apresentar sua contribuição para a Consulta Pública nº 25/2022 -

Incorporação dos anticorpos monoclonais (bevacizumabe, cetuximabe, panitumumabe).

A participação da SBOC sempre ocorre de forma transparente e idônea. O teor da contribuição a seguir

é uma manifestação do Comitê de Tumores Gastrointestinais, liderado pela Dra. Maria Ignez cuja

atuação esteve em consonância o Código de Ética e Conduta da entidade.

O câncer colorretal (CCR) é condição muito relevante para a saúde pública. Dados do Instituto

Nacional do Câncer (INCA) estimam cerca de 41 mil casos novos em 2020 no Brasil.1 O CCR está em

segundo lugar entre as neoplasias mais frequentes nas mulheres e nos homens.1

O tratamento da doença metastática ou recidivada tem como pilar a terapia sistêmica com

quimioterapia, porém nesse cenário, a cura é possível em pequena parcela dos casos.2

O tratamento com quimioterapia citotóxica se baseia em três drogas principais: fluoropirimidinas

(5-Fluoracil (5-FU) ou capecitabina), oxaliplatina e irinotecano e a exposição dos pacientes a todos os

tratamentos disponíveis, durante o curso da sua doença, está diretamente relacionada com o aumento

de sobrevida global.3,4 Além da quimioterapia tradicional, alguns anticorpos monoclonais também

mostraram atividade no tratamento do câncer de cólon metastático (CCRm): drogas anti-EGFR

(cetuximabe e panitumumabe) e anti-VEGF (bevacizumabe, ramucirumabe e aflibercepte).

As drogas anti-EGFR disponíveis são o cetuximabe e panitumumabe. O cetuximabe aprovado em

2004 é um anticorpo quimérico monoclonal IgG-1. Estudos demonstram benefício da combinação de

cetuximabe com 5-FU e irinotecano (FOLFIRI) na primeira linha de tratamento do CCRm com

aumento da taxa de resposta de 40 para 57% e de sobrevida global mediana de 20 para 23,5 meses.5 O

panitumumabe é um anticorpo monoclonal IgG2 kappa, totalmente humanizado, que teve seu uso

clínico iniciado em 2006. Sua primeira indicação foi como agente único em pacientes com CCRm

refratário, sendo posteriormente aprovado para uso em combinação a 5-FU e oxaliplatina (FOLFOX).6

Neste estudo, avaliando os pacientes Ras selvagem, a mediana de sobrevida aumentou de 19,7 para

23,9 meses.

Neste cenário do uso de terapias anti-EGFR, é bem estabelecido que mutações ativadoras do KRAS,

que resultam em ativação constitutiva da via RAS-RAF-ERK, determinam resistência às drogas

anti-EGFR. Estas mutações ativadoras são encontradas em aproximadamente 40% dos pacientes com

CCRm7 e estão mais comumente localizadas no éxon 2 (códons 12, 13). Evidências mostram que



mutações menos frequentes, localizadas fora do éxon 2 do KRAS e localizadas no NRAS, também

podem conferir resistência a esta classe de drogas e estes pacientes parecem não se beneficiar do

tratamento com drogas anti-EGFR.8-10

Na classe dos anti-VEGF, o bevacizumabe é um anticorpo monoclonal com alvo no VEGF-A. O

CCRm foi a primeira patologia para a qual esta classe medicamentosa mostrou clara evidencia de

eficácia em estudos randomizados. O seu estudo pivotal associou o uso de bevacizumabe e esquema

IFL que levou a aumento da taxa de resposta de 35 para 45%, aumento de sobrevida global mediana de

16 para 20 meses comparado a quimioterapia.11 Deste então, o benefício da adição desta medicação a

outras combinações de quimioterapia foi demonstrado de forma que essas combinações são utilizadas

no tratamento dos pacientes sempre que possível.

Dessa forma, a SBOC endossa a incorporação destas medicações.
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