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  Introdução Objetivo 

As diversas modalidades terapêuticas são alvos de 

pesquisas, com vistas para uma terapia cada vez mais 

personalizada de acordo com o perfil molecular da 

doença (SCHORR, PEDRINI, REGINATTO, 2015). 

Atualmente para os casos de doença com receptores 

hormonais positivos, o tratamento antiestrogênico atua 

como a ferramenta mais atualizada, porém está sujeito à 

resistência endócrina (CRNJEVIC, GOSS, 2015). Nessas 

circunstâncias, em 2012 o Food and Drug Administration 

(FDA), aprovou o uso de everolimus (Afinitor®) em 

combinação com exemestano para o tratamento de 

mulheres pós-menopausa, com receptores hormonais 

positivos e HER-2 negativo, após falha do tratamento 

com anastrozol (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2013). 

 

Relatar resposta ao tratamento, com notável redução 

nos níveis de CA 15.3, ao uso de everolimus associado 

a exemestano em doença metastática de carcinoma de 

mama com receptores hormonais positivos e HER-2 

negativo. 

Delineamento/Métodos 

Relato de caso.  

Descrição do caso 

M.G., 64 anos, sexo feminino, com histórico de 

carcinoma mucinoso de mama (receptores hormonais 

positivos e HER-2 negativo) há cinco anos, tratada com 

cirurgia associada à esvaziamento axilar, radioterapia e 



tamoxifeno. Solicitada RNM, que demonstrou 

alterações em coluna torácica e lombar, sugerindo 

metástases; TC de tórax com duas opacidades 

nodulares; CA 15.3=23,0U/ml. Iniciado anastrozol, 

primeira linha de tratamento hormonal paliativo para 

doença metastática. Iniciado zometa por dores 

ósseas. Progressão da doença após oito meses de 

tratamento, com RNM sugerindo múltiplos implantes 

em coluna dorsal e lombar; CA 15.3=271,7U/ml. 

Submetida à cirurgia de coluna, cuja biópsia indicou 

carcinoma de mama luminal B. Iniciada radioterapia 

de coluna; CA 15.3=104,4U/ml no término das 

sessões; TC de tórax apresentando discretos 

nódulos pulmonares.  Após um mês, iniciado o uso 

de exemestano. Em três meses, TC de tórax com 

nódulos pulmonares mais numerosos e evidentes; 

CA 15.3=198,0U/ml. Iniciado everolimus. Após cinco 

meses de tratamento e ao final de um ano e meio de 

acompanhamento, evidência de diminuição da 

intensidade de captação nas lesões D11, D12 e colu- 

na lombar à cintilografia óssea, além de queda 

significativa do CA 15.3 para 101,0U/ml. 

 

Discussão 

O tratamento metastático depende de características do 

paciente, do tumor e da disponibilidade de drogas. Em 

situações ideias, em que o tumor possui receptores 

hormonais positivos e HER-2 negativo, dá-se 

preferência para homonioterapia (HOSPITAL ISRAELITA 

ALBERT EINSTEIN, 2009). O fármaco everolimus passou 

a ser utilizado em conjunto com o exemestano em 

pacientes com neoplasias refratárias ao tratamento de 

primeira linha, pois atua sobre proteínas que promovem 

crescimento e divisão celular e, dessa forma, garante 

melhor resultado à terapia hormonal quando comparado 

ao uso isolado de exemestano (AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2015). 
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