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                  ABSTRACT 

 

The increasing incidence of cancer cases in Brazil and worldwide occurs steadily and             

represents a serious public health problem. This fact requires the search for new treatments              

and therapeutic options aimed at improving the quality of life and safety of cancer patients.               

Among the treatment options is oral hormone therapy, which has numerous advantages            

compared to intravenous route, but associated with frequent adverse reactions. This is a             

descriptive and exploratory research with a qualitative and quantitative approach in which            

adverse reactions by the use of oral hormone therapy in patients undergoing breast cancer              

treatment were identified. The development of these reactions may impair the effectiveness of             

the treatment, as it corroborates the low adherence and possible withdrawals of therapy.             

These factors are in line with the responsibilities and activities performed by the pharmacist              
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in the area of oncology that aims at safety and quality of the proposed treatment and also the                  

patient's education to achieve therapeutic success. 

Keywords: Breast cancer; Hormone therapy; Adverse reactions. 

 

RESUMO 

 

O aumento da incidência de casos de câncer no Brasil e no mundo ocorre de forma constante                 

e representa um sério problema de saúde pública. Este fato exige a busca de novos               

tratamentos e opções terapêuticas que visam melhorar a qualidade de vida e segurança do              

paciente oncológico. Entre as opções de tratamento encontra-se a hormonioterapia oral,           

responsável por apresentar inúmeras vantagens quando comparada à via endovenosa, porém a            

ela estão associadas frequentes reações adversas. Trata-se de pesquisa descritiva e           

exploratória com abordagem qualitativa e quantitativa, na qual foram identificadas as reações            

adversas pelo uso da hormonioterapia oral de pacientes em tratamento oncológico de mama.             

O desenvolvimento destas reações pode prejudicar a efetividade do tratamento, pois corrobora            

para a baixa adesão e possíveis desistências da terapia. Esses fatores vêm ao encontro das               

responsabilidades e atividades desempenhadas pelo farmacêutico na área da oncologia, que           

visa a segurança e a qualidade do tratamento proposto e também a educação do paciente para                

a obtenção do sucesso terapêutico. 

Palavras-chave: Câncer de mama; Hormonioterapia; Reações adversas. 
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A incidência de casos de câncer no Brasil e no mundo ocorre de maneira crescente e                

representa um sério problema de saúde pública. No Brasil, entre os tipos de câncer mais               

frequentes na população feminina, destaca-se o câncer de mama, o qual está entre aqueles que               

mais ocasionam óbitos no país (6,14). O tipo de câncer de mama é determinado pelas células                

específicas na mama que são afetadas. Entre os mais comuns encontram-se os carcinomas,             

que são tumores que começam nas células epiteliais, responsáveis por revestir órgãos e             

tecidos por todo o corpo (3). Entre esses, o carcinoma ductal infiltrante (CDI) é o mais                

prevalente, observado em mais de 90% dos casos, enquanto o carcinoma lobular infiltrante             

(CLI) é identificado em 5 a 10% dos casos (8). 

A partir dos avanços da ciência em relação a biotecnologia, é possível uma             

classificação molecular dos tumores de mama, visto que o câncer de mama é uma doença               

heterogênea, de evolução variável e com diferentes respostas à terapêutica. De acordo com             

essas características e para fins de tratamento, o câncer mamário é classificado em quatro              

subtipos, luminal A, luminal B, HER-2+ e triplo negativo. Os tumores luminais A apresentam              

receptores hormonais, de estrogênio e progesterona, ou seja, são bastante responsivos ao            

tratamento hormonioterápico e possuem uma baixa taxa de proliferação, correspondendo a           

cerca de 30 a 40% dos casos. Tumores classificados como luminais B também apresentam              

receptores hormonais, porém os receptores de progesterona podem estar expressos tanto em            

baixas como em altas proporções. Neles, a proteína do oncogene HER-2 pode ser detectada,              

contudo o ritmo de proliferação é mais elevado. Esse subtipo de câncer de mama ocorre em                

cerca de 20 a 30% dos casos (7). Os tumores do subtipo superexpressor de HER-2, na grande                 

maioria, são receptores de estrogênio negativos e apresentam amplificação do oncogene           

HER-2, desta forma, responsivos a terapias que bloqueiam a atividade deste oncogene.            

Correspondem a cerca de 15 a 20% dos casos. Em tumores do subtipo triplo negativo a                
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prevalência é de cerca de 10 a 20 % de todos os casos de tumores de mama, e são conhecidos                    

como de pior prognóstico em comparação com os outros subtipos moleculares, pois            

apresentam um fenótipo quimio resistente e não respondem a terapias com drogas            

antiestrogênicas e monoclonais (10). 

Para o tratamento de tumores que apresentam receptores hormonais, pode ser           

empregada a terapia por via oral, que se mostra como uma via simples, não invasiva e que                 

tem a vantagem de poder ser administrada em casa. Entre as opções terapêuticas para a               

terapia domiciliar do câncer de mama, encontra-se a hormonioterapia, sendo essa           

fundamental para melhora dos resultados de sobrevida e controle da recidiva da doença em              

longo prazo (13). 

De acordo com as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Carcinoma de Mama,            

publicadas em janeiro de 2018, pacientes com qualquer grau de positividade no resultado do              

exame de imuno-histoquímica para receptores hormonais, devem receber hormonioterapia         

adjuvante ou paliativa. 

A terapia antineoplásica oral para câncer de mama com receptores hormonais           

positivos, é composta por medicamentos inibidores da aromatase, que têm como objetivo a             

diminuição da concentração de estrogênio no organismo e têm como representantes o            

anastrozol, exemestano e letrozol, e os moduladores seletivos dos receptores de estrogênio,            

sendo o tamoxifeno o medicamento desta classe mais amplamente empregado. Outra opção            

de tratamento é o acetato de megestrol, substância sintética derivada da progesterona com             

atividade progestacional (2). 

O anastrozol, fármaco utilizado no tratamento do câncer de mama localmente           

avançado ou metastático, é um potente inibidor da enzima aromatase, ou seja, bloqueia o              

processo enzimático adrenal que resulta na síntese de estrógeno, resultando na supressão            
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hormonal. Entre as reações adversas mais comuns a este medicamento destacam-se a            

anorexia, aumento de peso, cefaléia, constipação, diarréia, disfunção articular, fogachos,          

fraqueza, hipercolesterolemia, náusea, vômito, osteoporose e vasodilatação (2,11).  

Outro medicamento de grande relevância clínica, descrito como um inibidor          

competitivo não esteróide da enzima aromatase, responsável por catalisar a conversão de            

androgênios em estrogênios, é o letrozol. Esses fármacos apresentam eficácia comprovada na            

terapia adjuvante de câncer de mama receptor hormonal positivo, sabendo-se que cerca de             

30% são sensíveis à redução de estrógenos (2,11,17). 

O exemestano, utilizado no tratamento do câncer de mama avançado em mulheres            

com pós-menopausa natural ou induzida, nas quais não houve resultado eficaz com uso de              

terapia antiestrogênica, possui como mecanismo de ação a inibição irreversível da aromatase,            

enzima responsável pela conversão de hormônios femininos em estrógenos, assim como           

demonstra sua função ao diminuir os níveis de estrógenos nos tumores hormônio-dependentes            

em mulheres pós-menopausadas. As reações adversas mais frequentes ao uso desta terapia            

envolvem fogachos, alopecia, aumento da fosfatase alcalina, cefaléia, dores articulares, dor           

abdominal, edema, hipertensão arterial e náusea (2,9). 

O megestrol, substância sintética derivada da progesterona, possui atividade         

antineoplásica e é utilizado para o tratamento paliativo do carcinoma de mama ou endométrio              

avançados, através do rompimento do ciclo de receptor de estrogênio. Sua ação acontece             

devido a diminuição do número de células tumorais hormônio-dependentes e da inibição do             

estímulo dos estrógenos sobre as células cancerígenas (2). 

Tem como principais reações adversas diarréia, dispnéia, edema, sangramento uterino          

espontâneo, fogachos, ganho de peso, ginecomastia, hipertensão arterial, náuseas, vômitos,          

rash cutâneo (2,11). 
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O tamoxifeno, um pró fármaco que depende do citocromo P450 para sua            

biotransformação, é um medicamento citostático amplamente empregado no tratamento         

paliativo ou adjuvante do carcinoma de mama avançado e sua aplicação tem resultado em              

importante redução das taxas de mortalidade. Pode ser empregado tanto em pacientes na             

pós-menopausa como na pré-menopausa. Seu mecanismo de ação baseia-se em competir com            

o estradiol pelo receptor tumoral estrogênico, competição esta que leva a um bloqueio da              

proliferação celular e também um controle sobre a recidiva da doença (11,16). 

O uso da terapia hormonal com tamoxifeno está associado a ocorrência de diversas             

reações adversas, entre elas destacam-se alterações no ciclo menstrual, corrimentos e           

sangramentos, dor nos ossos e confusão, eventos trombóticos venosos, edema, alterações           

cutâneas, rash cutâneo, fogachos, retenção hídrica, fraqueza, seu uso prolongado também está            

associado ao aumento do risco de desenvolver câncer de endométrio (2,11,12).  

A terapia hormonal, apesar de suas vantagens, é um tratamento de longa duração e a               

ele estão associados uma variedade de reações adversas, ou seja, qualquer efeito indesejado             

que ocorra após a administração de doses usualmente empregadas no homem para profilaxia,             

diagnóstico, terapia da doença ou para modificação de uma função fisiológica, sendo que             

estas reações estão diretamente associadas ao aumento da morbidade e mortalidade de            

pacientes, aumento de internações hospitalares e consequente, aumento de custos ao sistema            

de saúde (1,5).  

É notável que o desenvolvimento de reações adversas pode prejudicar a efetividade do             

tratamento, pois corrobora para a baixa adesão e possíveis desistências da terapia. Estes             

fatores vêm de encontro com as responsabilidades e atividades desempenhadas pelo           

farmacêutico na área da oncologia que visa a segurança e a qualidade do tratamento proposto               

e também a educação do paciente para a obtenção do sucesso terapêutico. 
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MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa e           

quantitativa dos dados.  

O estudo foi realizado em um hospital referência em tratamento oncológico pelo            

Sistema Único de Saúde (SUS), que dispõe de procedimentos cirúrgicos, quimioterapia e            

radioterapia para atender pacientes da 8ª, 13ª e 16ª Coordenadorias Regionais de Saúde do              

estado do Rio Grande do Sul (19). 

A amostra do estudo deu-se de pacientes oncológicos em início de tratamento para o              

câncer de mama com uso de hormonioterapia oral, pelo convênio SUS, desta instituição, com              

idade superior ou igual a 18 anos, do sexo feminino.  

O primeiro momento de contato com o paciente ocorreu na consulta farmacêutica para             

a entrega do medicamento hormonioterápico, na qual foram fornecidas informações quanto ao            

uso, armazenamento e possíveis reações adversas através de uma cartilha informativa, já            

utilizada na instituição. Ao paciente que aceitou participar da pesquisa foi aplicado o Termo              

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e explicado que a mesma não ofereceria riscos              

ao participante mas sim uma forma a mais de garantir a segurança e efetividade do               

tratamento. A partir deste momento estes pacientes foram monitorados mensalmente por meio            

de reconsulta ou contato  telefônico.  

Foram elaborados materiais para avaliar a toxicidade do tratamento hormonioterápico          

através da graduação das reações adversas apresentadas pelo paciente, na qual verificaram-se            

a intensidade dos sintomas identificados (4). Estes sintomas podem ser graduados de acordo             
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com a sua gravidade, conforme descrito no material denominado Comon Terminology           

Criteria for Adverse Events (CTCAE), representado a seguir (Quadro 1). 

Quadro 1 - Quadro de graduação das reações adversas 

GRAU INTENSIDADE CARACTERÍSTICAS 

1 Leve Assintomático ou leve sintoma, sem necessidade de  

intervenção. 

2 Moderada Indica intervenção mínima local ou não invasiva, 

limitação das atividades apropriadas para a idade 

relacionadas ao cotidiano. 

3 Grave Reação significante, porém não representa risco à vida. 

Indicada hospitalização ou prolongamento desta. 

Limitação do autocuidado nas atividades cotidianas. 

4 Risco de Morte Indicada intervenção urgente. 

5 Morte Morte relacionada ao evento ou reação adversa. 

Fonte: ANVISA (2011). 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de fevereiro a julho de 2019, através do                 

instrumento apresentado abaixo (Quadro 2). Nesse período foram entrevistadas 63 mulheres           

em início de hormonioterapia oral de forma isolada ou associada a outras terapias para o               

tratamento do câncer. 

Quadro 2 - Quadro de identificação das reações adversas. 
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MEDICAMENTO:  

Neoplasia:  

Data de início tratamento: ___/___/___                             Data da entrevista:___/___/___ 

Idade: 

Comorbidades: 

Terapia associada: Não _____             Sim _____             Quais: ________________ 

REAÇÕES ADVERSAS APRESENTADAS 

Reação Grau da reação apresentada 

Cansaço/ fraqueza/ 
fadiga 
(    ) 

Leve 
(    ) 

Moderada 
(    ) 

Grave 
(    ) 

Cefaléia  
(    ) 

              Leve 
(    ) 

Moderada 
(    ) 

Grave 
(    ) 

Fogachos 
             (    ) 

Leve 
(    ) 

Moderada 
(    ) 

Grave 
(    ) 

Náusea/ Vômito 
              (    ) 

Leve 
(    ) 

Moderada 
(    ) 

Grave 
(    ) 

Inexistente 
(    )    

Fonte: AUTORA (2019). 
 

Em relação a análise dos dados, a população foi descrita através de frequências e              

percentuais. Para estimar a probabilidade associada à ocorrência de reações adversas com o             

conjunto de variáveis, utilizou-se uma Regressão Logística Binária, elaborada no Pacote           

Estatístico R project, utilizando-se à função GLM. Todas as análises foram elaboradas            

considerando um nível de significância de 5%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre as sessenta e três pacientes entrevistadas, quarenta (63,5 %) delas apresentaram            

algum tipo de reação adversa ao uso de hormonioterapia oral. Em relação aos tipos de reações                

apresentadas, os sintomas mais relatados foram o cansaço/fadiga, citados por dezessete           

pacientes, representando 24,6% do total da amostra. Fogachos também foram citados por            

dezessete mulheres, representando 24,6% da amostra. Cefaléia foi relatada por seis (8,7%)            

entrevistadas, seguido de náuseas e vômitos que foram reações apresentadas por quatro            

(5,8%) do total de pacientes. Outras reações, que envolvem artralgia, dores musculares,            

inchaço, sensação de estufamento abdominal e sangramento vaginal, representaram 36,2 % da            

amostra, com vinte e cinco citações, conforme demonstrado (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Reações adversas mais frequentes. 

 

 

Durante os seis meses de análise, o tamoxifeno foi o medicamento mais empregado,             

sendo utilizado por trinta e duas pacientes (50,8%), seguido do anastrozol, utilizado por vinte              

e uma (33,3%) mulheres, sete (11,1%) fizeram uso de letrozol e três (4,8%) receberam o               

exemestano. Do total das trinta e duas pacientes que receberam tamoxifeno como tratamento,             
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vinte e três apresentaram reações adversas ao uso deste medicamento e nove não tiveram              

nenhuma reação. Entre as vinte e uma pacientes que utilizaram anastrozol, onze tiveram             

reações adversas e dez não tiveram nenhuma reação. Com o medicamento letrozol, utilizado             

por sete mulheres, quatro delas apresentaram reações e três não. O exemestano que foi              

administrado em três pacientes, resultou em duas mulheres apresentando reações adversas e            

apenas uma delas não apresentou qualquer tipo de reação, conforme demonstrado abaixo            

(Gráfico 2). 

 Gráfico 2. Tipos de medicamentos e reações adversas. 

 

Neste estudo, a proporção de pacientes que utilizaram cada medicamento foi diferente,            

e para avaliação dos dados referentes a ocorrência de reações adversas para cada um dos               

hormonioterápicos, foi utilizado o modelo de regressão logística, o qual demonstrou que não             

há influência do tipo de medicamento sobre a ocorrência de reações adversas, sendo que,              

todos possuem a mesma chance de desenvolver reações frente ao emprego desta terapia. 

Em relação a variável comorbidade, entre as sessenta e três pacientes avaliadas,            
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quarenta e duas (66,6%) apresentaram doenças associadas, entre elas as mais comuns foram             

hipertensão, dislipidemia, diabetes e depressão. Destas quarenta e duas mulheres, vinte e            

cinco (59,5%) relataram a ocorrência de reações adversas. Através de análise estatística, por             

meio do modelo de regressão logística, demonstrou-se que não há influência de comorbidades             

sobre a ocorrência de reações adversas (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Comorbidades e reações adversas. 

 

 

O fator comorbidade, na sua grande maioria, vem acompanhado do uso de            

medicamentos, visto este fato, do total de sessenta e três pacientes, quarenta e três (68,2%)               

faziam uso de medicamentos contínuos concomitantes a hormonioterapia. Entre estas          

quarenta e três pacientes, vinte e cinco (58,1%) delas apresentaram o desenvolvimento de             

reações adversas. Esta informação sugere que não houve influência do uso de medicamentos             

associados com o desenvolvimento de reações, através o modelo de regressão logística            

utilizado no estudo (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Relação entre associação de medicamentos e ocorrência de reações adversas. 
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A idade das pacientes entrevistadas variou de 32 anos, a mais jovem, até 84 anos a                

mais idosa. O fator idade, por meio de análise estatística, aponta que esta variável pode               

influenciar a ocorrência de reação adversa de forma significativa, visto que a significância do              

modelo empregado é próximo de 5%, onde o Odds Ratio obtido é de 0,954. Desta forma, a                 

chance da paciente apresentar reação adversa diminui com o aumento da idade em um ano. 

Gráfico 5. O fator idade em relação à ocorrência de reações adversas. 
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Em relação a graduação das reações adversas apresentadas pelas pacientes que           

fizeram uso de anastrozol, das vinte e uma pacientes que utilizaram este medicamento, dez              

apresentaram reações de graduação leve, entre elas, cansaço e/ou fadiga, cefaléia, fogachos,            

náuseas e vômitos entre outros. Outras dez pacientes não apresentaram reações e apenas uma              

relatou fogachos de intensidade moderada, que limitavam as atividades de vida diárias desta             

paciente. 

Entre as sete pacientes que utilizaram letrozol como terapia, três relataram reações de             

intensidade leve, outras três mulheres negaram qualquer tipo de reação e uma apresentou             

fadiga de forma que prejudicava suas atividades cotidianas, sendo assim graduada como uma             

reação de intensidade moderada. 

Quanto ao uso do tamoxifeno, utilizado por trinta e duas mulheres neste estudo, foram              

citadas a ocorrência de uma ou mais reações de intensidade leve por dezesseis mulheres, seis               

pacientes apresentaram uma ou mais reações de nível moderado, sendo que uma destas optou              
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pela desistência do tratamento, e para outra fez-se necessária a troca de terapia hormonal.              

Houve o relato de uma paciente que apresentou reação de intensidade grave. Esta reação              

refere-se ao sintoma de fogacho, bastante comum ao uso de tamoxifeno, principalmente nos             

primeiros três meses de tratamento. Este sintoma pode ser manejado através de medicamentos             

antidepressivos, que auxiliam ao ponto de minimizar essa dilatação repentina dos vasos            

sanguíneos (18). A inexistência de reações foi citada por nove pacientes. 

Três foi o número de mulheres que fizeram uso do medicamento exemestano, inibidor             

irreversível da aromatase. Entre estas, houve a necessidade de interrupção deste tratamento,            

por uma paciente, após vinte dias de uso, devido a sintomas que evidenciaram a progressão da                

doença. Uma mulher relatou reações de sintomas leves e outra, a ausência de reações. 

Ao fato de ter sido identificada a necessidade de troca do medicamento exemestano             

nas três pacientes que fizeram o uso do mesmo, devido a progressão da doença, deve               

observar-se que estas mulheres já haviam sido submetidas a diversas terapias prévias, entre             

elas quimioterapia infusional, quimioterapia oral, radioterapia e também uso de inibidores da            

aromatase, os quais não agiram de forma eficaz sobre a doença. 

Durante o período em estudo, a necessidade de suspensão de uso do medicamento             

hormonioterápico, devido a reação adversa, ocorreu em duas pacientes, que utilizavam o            

tamoxifeno, e do total da amostra, quatro mulheres necessitaram a troca do medicamento             

devido a progressão da doença, dentre as quais, três relataram a ocorrência de reação adversa               

durante o tratamento. 

Entre as reações adversas ao tamoxifeno, relatadas por uma das pacientes que            

necessitou suspender o tratamento, duas não encontram-se descritas em bula, que foi a             
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sensação de secura na boca e dor na região da mama, porém, podem estar relacionadas ao                

tratamento realizado anteriormente, sendo que esta paciente já havia sido submetida a            

radioterapia prévia e também à características próprias da doença. A segunda paciente que             

necessitou interromper o tratamento com o medicamento tamoxifeno, devido a intensas           

reações cutâneas, apresentava histórico de toxicidade a terapias anteriores, tendo demonstrado           

o mesmo perfil de reação adversa durante a infusão de quimioterapia. Esta paciente fazia o               

uso de outros medicamentos associados a hormonioterapia, porém não houve interação           

relevante entre os mesmos, verificada através do software Medscape.  

CONCLUSÃO 

Os resultados evidenciados pelo presente estudo permitiram identificar o perfil das           

reações adversas referentes ao uso do tratamento hormonioterápico oral para câncer de mama             

em uma amostra de sessenta e três pacientes, entre as quais, 63,5% apresentaram algum tipo               

de reação. As reações citadas como as mais frequentes a este tipo de terapia foram aquelas já                 

descritas em bula. Fatores como comorbidades, uso de um ou mais medicamentos associados,             

não representaram influência significativa sobre o surgimento de reações adversas. 

Além do acompanhamento mensal através de reconsultas agendadas com pacientes em           

início de hormonoterapia oral para câncer de mama, foi possível o monitoramento dos             

mesmos ao longo dos meses seguintes, nos quais foram realizados contatos no momento da              

retirada do medicamento na farmácia localizada no centro de oncologia. Estes contatos            

possibilitaram ao farmacêutico identificar problemas referentes ao tratamento que,         

evidenciaram a necessidade de reorientação farmacêutica ou até mesmo de intervenção           

médica, auxiliando no cuidado e evitando problemas de saúde de maior gravidade. 

 



  
17 

As reações adversas a medicamentos constituem um grave problema de saúde pública,            

pois são responsáveis pelo aumento de morbidade e mortalidade, bem como pelo aumento de              

custos aos sistemas de saúde (5). 

Este fato demonstra a importância da identificação destas reações, em especial na área             

da oncologia, e a necessidade da continuidade do monitoramento farmacêutico, sabendo-se           

que o paciente oncológico é, na maioria das vezes, mais suscetível a desenvolver reações,              

visto à longa duração do tratamento, janela terapêutica estreita dos fármacos e associação de              

outros tratamentos. A identificação destas reações também auxiliará o farmacêutico e outros            

profissionais da área da saúde no processo de notificação, o qual mostra-se de grande              

importância para a manutenção do uso seguro de medicamentos. 
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