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RESUMO 

 
O câncer de mama constitui um problema de saúde pública, sendo o mais comum entre as mulheres e 
representa 23% de todos os tipos de cânceres. É a quinta causa de morte por câncer em geral no mundo, 
atingindo cerca de 522.000 óbitos/ano. Alguns fatores de risco contribuem para o desenvolvimento do câncer 
de mama como menarca precoce, nuliparidade, primeira gestação acima dos 30 anos, menopausa tardia, uso 
prolongado de anticoncepcional, obesidade, ingestão exagerada de gordura animal, sedentarismo, tabagismo 
e reposição hormonal. Os fatores genéticos contribuem com cerca de 5% a 10%, principalmente ao envolver 
mutações nos genes breast cancer 1 (BRCA1) e breast cancer 2 (BRCA2), bem como história familiar e 
pessoal de câncer de mama, raça, etnia e tecido mamário denso.  As modalidades de tratamento do câncer 
de mama incluem quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e imunoterapia. Os fármacos quimioterápicos 
apresentam baixo índice terapêutico e citotoxidade em DNA de células normais, causando vários efeitos 
colaterais. Nesse contexto, novos agentes anticancerígenos que causem menos efeitos danosos são de 
interesse na área de oncologia. Dentre os compostos estudados, os taxanos destacam-se por suas atividades 
anticancerígenas e são largamente utilizados no tratamento do câncer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O câncer de mama vem se tornando uma grande preocupação para o sistema de 

saúde pública do país, pois a cada dia o número de novos casos de câncer de mama 
aumentam. Segundo estatísticas, a incidência desse tipo de câncer, tem aumentado em 
toso o mundo, segundo o Globocan, foram estimados 2,1 milhões de casos novos de câncer 
e 627 mil óbitos pela doença em 2018 (BRAY, 2018). 

 No Brasil as estimativas de incidências de câncer de mama para o ano de 2019 
foram de 59.700 casos novos, o que representa 29,5% dos cânceres em mulheres, 
excetuando-se o câncer de pele não melanoma. Em 2016, ocorreram 16.069 mortes de 
mulheres por câncer de mama no país (INCA 2019).  

Com o avanço nos tratamentos oncológicos, propiciados pelo desenvolvimento 
científico e tecnológico da ciência médica, a sobrevida das pacientes com câncer de mama 
tem aumentado de forma apreciável (SILVA & SANTOS, 2010). Para a escolha do 
tratamento correto são avaliados vários fatores como o estágio da doença e o tamanho do 
tumor, o tratamento pode ser local ou sistêmico.  

As modalidades de tratamento do câncer de mama incluem quimioterapia, 
radioterapia, hormonioterapia e imunoterapia. Os fármacos quimioterápicos apresentam 
baixo índice terapêutico e citotoxidade em DNA de célula normais, causando vários efeitos 
colaterais. Nesse contexto, novos agentes anticancerígenos que causem menos efeitos 
danosos são de interesse na área de oncologia. Sendo a quimioterapia um dos mais 
utilizados para o tratamento do câncer de mama. A quimioterapia pode ser feita com 
diferentes antineoplásicos que irão impedir a evolução do tumor. Os antineoplásicos 
utilizados para o tratamento do câncer de mama são muitos, estes fármacos são de 
diferentes grupos funcionais, classificados segundo Calebresi e Chabner (2003). Segundo 
esses autores os fármacos antineoplásicos são classificados de acordo como o ponto de 
interferência no mecanismo de ação das diferentes etapas da síntese do DNA, transcrição 
e transdução (Figura 1). Entre os antineoplásicos disponíveis no Brasil, temos os Taxanos. 
Esses fármacos são utilizados para tratar alguns tipos de cânceres, como os de mama e 
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pulmão. Os taxanos liberados para comercialização são o paclitaxel (PCX) (Taxol®) e 
docetaxel (DCX) (Taxotere®) (DONATI et al, 2011).  

 

Figura 1: Classificação de agentes antineoplásicos de Calabresi e Chabner, 2003.  

Esses fármacos são amplamente utilizados para tratar pacientes com câncer de 
mama. Eles são metabolizados no fígado pelo citocromo CYP3A e são substratos dos 
transportadores de múltiplas drogas da cascata de ligação ao ATP ABCB1 (ANGELINI et 
al, 2017). 

Os Taxanos são comumente conhecidos como inibidores de mitose ou inibidores de 
microtúbulos. Em um ciclo celular normal, as células formam microtúbulos no início da 
divisão celular e estes são quebradas quando a célula para de se dividir. Eles atuam 
estabilizando os microtúbulos, impedindo sua quebra normal. Isto faz com que as células 
cancerosas parem de se dividir durante a mitose, o que potencialmente retarda o 
crescimento do tumor ao matar suas células. Desta forma, os Taxanos interferem nas fases 
G2 / M e, portanto, induzem apoptoses programadas. Além disso, também iniciam toda uma 
cascata de vias de morte celular ao atingir um amplo espectro de proteínas “indutores de 
morte" que são muito importantes no sucesso do tratamento do câncer (FRANCIOLI et al, 
2014). 

Os Taxanos são drogas que tem sido cada vez mais indicadas para os pacientes 
que sofrem de câncer de mama, representando importante terapêutica com bons resultados  
no tratamento. No entanto, observa-se também que alguns efeitos colaterais são 
importantes quanto ao uso destas drogas, especialmente a médio e longo prazo. Assim o 
objetivo desse trabalho e avaliar a efetividade dos Taxanos no tratamento do câncer de 
mama e seus efeitos colaterais. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 
Pesquisa bibliográfica através de consulta as bases de dados eletrônicas, entre elas, 

PubMed/Medline, Lilacs, SciELO, Byms, Micromedex® e Google acadêmico, além de fonte 
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terciárias de literatura como teses e dissertações. Foram selecionados artigos publicados 
no período entre 2008 a 2019, nos idiomas inglês e português.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
Estudo randomizado realizados com os taxanos, no qual foi realizado em um 

Intergrupo de FASE III (Câncer and Leukemia Group B [CALGB], Eastern Cooperative 
Oncology Group [ECOG], North Central Cancer Treatment Group [NCCTG] e o Southwest 
Oncology Group [SWOG], este estudo randomizou 3170 pacientes que apenas com o 
taxano ou em combinação com outros antineoplásicos, os resultados são satisfatórios, 
conforme o estágio da doença. Baseado no modelo de sobrevida livre da doença, os 
pacientes que receberam o tratamento de Carboplatina seguido por Taxol tiveram uma 
redução de 22% no risco de recorrência da doença, comparado aos pacientes 
randomizados apenas com Carboplatina, conforme bula profissional do medicamento.  

Segundo Fonia et al (2017), observa-se que há um número crescente de relatos na 
literatura documentando alopecia permanente em pacientes tratados com taxanos. 

Angelini et al (2017) analisaram se o uso de taxanos pode afetar a variabilidade 
interindividual nas toxicidades relatadas. Participaram de um estudo retrospectivo, 152 
mulheres, afetadas por câncer de mama e recebendo uma quimioterapia baseada em 
taxano. Uma amostra de sangue periférico foi coletada para a genotipagem dos seguintes 
polimorfismos: CYP3A4 * 1B (A> G), CYP3A5 * 3 (G> A) e ABCB1 (C1236T; C3435T). Foi 
possível observar uma associação entre ABCB1 3435 T / T e menor grau de toxicidade. Na 
conclusão dos autores, ABCB1 3435 T / T parece estar associado a menor taxa de 
toxicidade em pacientes que recebem taxanos.  

Futuros estudos prospectivos e maiores devem ser realizados para esclarecer o 
papel desse polimorfismo na busca por um tratamento mais efetivo como também para a 
possibilidade de menos riscos e efeitos adversos aos pacientes que fazem uso desta 
terapêutica. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O câncer de mama constitui um problema de grande proporção para o sistema 

público de saúde. Mas com o grande avanço da tecnologia cada dia são feitos novos 
experimentos o que proporciona novas descobertas e com isso novos métodos de 
tratamento.  

A quimioterapia ainda é o método de tratamento mais utilizado para o tratamento do 
câncer de mama, os Taxanos apesar de suas diversas reações adversas ainda são muito 
efetivos na destruição e contenção das neoplasias.  
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