
Em pacientes com diagnóstico de câncer de mama mesmo em 
estádios iniciais o risco de recidiva e desenvolvimento de metástases 
ao longo da vida existe. O principal foco do tratamento adjuvante é 
evitar essas recidivas, porém, a dificuldade em se classificar adequa-
damente quais são os pacientes com risco maior de recidiva e quais 
realmente se beneficiam da quimioterapia é um desafio constante. 

Os marcadores prognósticos convencionais reconheci-
dos incluem tamanho do tumor, estado linfonodal, grau histológico,  
Ki-67, subtipo histológico e idade. Atualmente alguns estudos têm 
demostrado que o Ki-67 pode ser inconsistente1. Esta é uma das 
razões pelas quais muitas vezes temos dificuldade em ob-ter es-
tratificação de risco adequada para câncer de mama com receptor 
hormonal positivo (RE-positiva) e HER2-negativa2. Na última década, 
uma variedade de novos testes baseados em assinaturas multigênicas 
do tumor foram desenvolvidos para tentar superar esse déficit. 

O teste EndoPredict® (EP) é uma destas plataformas. É um en-
saio de expressão de 12 genes baseado em RNA que pode ser re-
alizada em fixada em formalina, embebida em parafina (FFPE) 
tecido tumoral. Ele mede a expressão de três genes proliferativos 
e cinco genes associados à sinalização do receptor do estrogênio, 
juntos com quatro genes de normalização e controle, por reação 
em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR) 
em laboratórios descentralizados3. Ao combinar a pontuação mo-
lecular com os fatores de risco clínicos, tamanho do tumor e o sta-
tus nodal, a pontuação EPclin é gerada em categorias de baixo ou 
alto risco. EPclin é adequado para prever recorrências precoces e 
tardias tanto na pós-menopausa de pacientes que receberam tera- 
pia endócrina quanto na pré e pós-menopausa pacientes que rece-
beram quimioterapia seguido de terapia endócrina adjuvante4-7.

Além disso, uma recente análise conjunta retrospectiva de cin-
co ensaios planejados prospectivamente por Sestak et al. mostrou 
que pontuações altas de EPclin podem prever o benefício da quimi- 
oterapia em mulheres com doença ER-positiva e HER2-negativa8.

Devido a este nível de evidência IB, a American Society de Onco-
logia Clínica, bem como a Sociedade Europeia de Oncologia médica 
inclui EPclin como um biomarcador para orientar decisão de trata-
mento adjuvante9, 10. O objetivo deste estudo foi coletar dados de re-
sultados prospectivos de pacientes com câncer de mama ER-positivo 
/ HER2-negativo precoce, em que a decisão sobre a recomendação 
de quimioterapia foi baseada no resultado do teste EPclin. 

Materiais e métodos
Pacientes com câncer de mama inicial precoce RE-positiva, 

HER2-negativa com 0-3 linfonodos positivos foram incluídos no cen-
tro da Universidade Munique, Alemanha, entre março 2012 e março 
de 2015. 

O teste de EP prospectivo foi realizado em todas as amostras de 
tumor. Dados demográficos, clínicos e patológicos retirados de ban-
cos de dados clínicos e relatórios patológicos foram avaliados para 
cada paciente no início do estudo. Todos os pacientes foram submeti-
dos à cirurgia curativa. A decisão a favor ou contra a quimioterapia 
foi baseada principalmente pelo EPclin, porém levou-se em consid-
eração a comorbidade individual. Em todos os casos, o recomenda-
do e também o tratamento realizado foram documentados. O acom-
panhamento para cada paciente foi registrado, incluindo adesão ao 
tratamento, local recorrência, metástases à distância e sobrevivência.

Análises EndoPredict
Ensaios EndoPredict foram realizados em amostras de tecido 

FFPE de tumores de mama primários no Instituto de Patologia da 
Universidade de Munique, de acordo com às instruções do fabri- 
cante. O valor de corte validado de 3,3 para o escore EPclin foi usado 
para discriminação de risco. Pacientes com uma estimativa risco de 
recorrência à distância de mais ou igual a 10% em 10 anos foram cat-
egorizados como de alto risco.

Resultados

População de estudo

Um total de 373 pacientes foram incluídos. A idade média das pa-
cientes foi de 59,9 (29,1–88,9) anos. Dentro dos 90 pacientes, cujo es-
tado nodal era pN1 (1-3), 22 (24%) foram testados como EPclin baixo 
e 68 (76%) como EPclin alto.

O resultado do teste:
 
• Alocou 238 pacientes (63,8%) no grupo de baixo risco e 135 pacien-

tes (36,2%) no grupo de alto risco. 
• Seis dos 238 pacientes de baixo risco com EPclin (2,5%) foram reco-

mendadas para serem submetidas a quimioterapia, embora EPclin 
fosse de baixo risco. As razões para isso foram idade jovem, tumor 
multicêntrico e câncer de mama contralateral. 

• Treze das 135 pacientes de alto risco EPclin (9,6%) foram recomen-
dadas a não submeter a quimioterapia, embora EPclin fosse alto 
risco. Nestes casos, a relação risco-benefício da quimioterapia não 
foi visto como favorável por causa dos fatores de risco individuais 
das pacientes como idade ou comorbidades.

Recomendação de terapia e conformidade

Terapia endócrina adjuvante por pelo menos 5 anos foi recomen-
dado em todos os casos (373 pacientes). 
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Pacientes com EPclin de alto risco que foram submetidos a qui-
mioterapia adjuvante tiveram um ILD de 3 anos de 96,3 enquanto 
aqueles de alto risco que não receberam tiveram um ILD de 91,5% 
(Figura 3).

Pacientes com EPclin de alto risco que receberam quimiote- 
rapia adjuvante padrão tiveram uma redução de 68% na recidiva em 
comparação com aqueles pacientes que decidiram não se submeter 
ao tratamento recomendado.

Em resumo, este estudo pela primeira vez fornece dados do mun-
do real coletados prospectivamente sobre a sobrevida livre de re-
cidiva de pacientes, cuja recomendação de tratamento adjuvante foi 
baseada no uso do EndoPredict como um biomarcador prognóstico. 
Os dados mostram que o Endopredict tem sua validade na prática 
clínica para prever ILD e benefício com quimioterapia adjuvante em 
pacientes com câncer de mama inicial RE-positivo e HER2-negativo 
com 0–3 linfonodos positivos.

• Na última análise de acompanhamento, 292 (78,3%) estavam ader-
entes e ainda fazendo o tratamento adjuvante. 

•  Cinquenta e duas pacientes (13,9%) não aceitaram o tratamento 
endócrino (TE) adjuvante. 

•  Para 29 pacientes (7,8%) as informações em relação ao cumprimen-
to do TE não puderam ser obtidas. 

A quimioterapia (QT) adjuvante foi recomendada em 128 de 373 
casos (34,3%). 

•   Noventa e duas (71,9%) destas pacientes foram complacentes e 
receberam enquanto 36 pacientes (28,1%) recusaram. 

• A QT adjuvante não foi recomendada em 245 dos 373 casos (65,7%). 
3 pacientes (1,2%) desses 245 pacientes foram submetidas ao trata-
mento sem recomendação dos responsáveis pelo estudo. 

A radioterapia adjuvante foi recomendada em 282 pacientes 
(75,6%). 

• Vinte e seis (9,2%) destas as pacientes não aderiram.

Após 41,6 meses de acompanhamento médio, foram observados 
22 eventos (11 mortes, 8 recorrências a distância e 3 recorrências lo-
corregionais).

•  O Intervalo Livre de Doença (ILD) de três anos em toda a coorte do 
estudo foi de 96%. 

•  A sobrevida livre de doença em três anos (SLD) e sobrevida livre de 
metástases à distância (SLMD) no grupo de baixo risco foi de 96,6% 
e 99,6% versus 94,9% e 97,6% no grupo de alto risco. 

•  O risco de recorrência da doença ou morte em pacientes de alto 
risco foi duas vezes maior do que os pacientes de baixo risco (fig. 1). 

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

EPclin low risk

EPclin high risk

HR=2.05 (95%-Cl 0.85-4.96)
p=0.110

EPclin low risk

D
FS

EPclin high risk128 125 123 92 36 3

230 226 222 140 69 8

0 2 3 4 5 61

Years

Fig. 1  DFS in EPclin low risk patients and EPclin high risk patients. 
Kaplan-Meier estimates od DFS are shown by EPclin risk classification.
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Fig. 2  DMFS in EPclin low-risk patients and EPclin high-risk patients. 
Kaplan-Meier estimates of DMFS are shown by EPclin risk classification.
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Fig. 3  DFS of Epclin high-risk patients, who actually received the recom-
mended adjuvant CTX and DFS od EPclin high-risk patients, who were 
not compliant with the recommended adjuvant CTX. Kaplan-Meier esti-
mates od DFS of EPclin high-risk patients are shown by CTX compliance.
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Além disso, os pacientes com EPclin com alto risco tiveram ris-
co significativamente maior de recidiva a distância do que pacientes 
com baixo risco de EPclin (Fig. 2).


