
Brasil tem nova opção de tratamento para o câncer de ovário  

Anvisa aprova Avastin® (bevacizumabe) para tratamento do câncer ovariano epitelial, de 

trompa de falópio e peritoneal primário avançados 

 

O tratamento do câncer de ovário, doença com altos índices de mortalidade e na maioria das 

vezes diagnosticada quando o tumor já se encontra em estado avançado, ganha mais uma opção 

terapêutica no Brasil. A Roche anuncia que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

aprovou o uso medicamento Avastin® (bevacizumabe) para o tratamento em primeira linha  do câncer 

ovariano epitelial, de trompa de falópio e peritoneal primário avançados.  

 

As opções de tratamento disponíveis para as pacientes se limitavam a cirurgia e quimioterapia 

convencional. “A aprovação de Avastin® (bevacizumabe) pela Anvisa representa um passo importante 

para mulheres com este tipo grave de câncer, uma vez que foram feitos poucos avanços no tratamento 

dessa doença nos últimos anos”, afirma Maurício Silva de Lima, Diretor Médico da Roche.  

 

O uso em primeira linha  de tratamento se dá em associação a  carboplatina e paclitaxel , 

conforme realizado no estudo GOG 0218¹. Este estudo  mostrou  uma diferença absoluta 

importante em sobrevida livre de progressão de cerca de   4  meses a favor do grupo que usou 

bevacizumabe associado à quimioterapia e manteve seu uso isoladamente até 15 meses ou 

progressão de doença  ( HR: 0,717 ; 95% CI,0.625 a 0.824;p<0.001).  

 

Sobre o câncer de ovário  

O câncer de ovário é o oitavo tipo de câncer mais comumente diagnosticado em mulheres e a 

sétima causa de morte por câncer feminino em todo o mundo2. Estima-se que, todos os anos, 

sejam diagnosticados 230.000 novos casos de câncer de ovário no mundo e que cerca de 140.000 

mulheres morram em decorrência dessa doença³.  A cirurgia radical é base do tratamento, mas, 

infelizmente, o diagnóstico é feito tardiamente na maioria dos casos (quando o câncer já cresceu 

e se espalhou) e é necessário tratamento adicional. O câncer de ovário está associado a elevadas 

concentrações do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), uma proteína implicada no 

crescimento e na disseminação de tumores. Estudos mostram que, em mulheres com câncer de 

ovário, existe correlação entre as elevadas concentrações de VEGF, o agravamento da doença e 

um pior prognóstico. Avastin® (bevacizumabe) foi desenvolvido para agir especificamente sobre 

o VEGF.  

No Brasil, a estimativa era de 6.190 novos casos de câncer de ovário em 2012, com um risco 

estimado de seis casos a cada 100 mil mulheres, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).  

Sem considerar os tumores de pele não melanona, o câncer de ovário é o sétimo mais incidente 

na maioria das regiões do Brasil, com um risco estimado de 8 casos novos a cada 100 mil 



mulheres da região Sul; 7 a cada 100 mil na região Sudeste; 6 por 100 mil na região Centro-oeste; 

4 por 110 mil na região Nordeste; e 2 por 110 mil na região Norte, de acordo com Inca.    

Avastin® (bevacizumabe) no câncer de ovário: programa de pesquisa 

A Roche tem um extenso programa de pesquisa e estudos clínicos que avaliam Avastin® 

(bevacizumabe) em pacientes com câncer de ovário, tanto inicial como recorrente (quando o 

câncer volta a aparecer após o tratamento inicial), com o objetivo de obter melhores resultados 

terapêuticos nessas pacientes. 

A nova aprovação permite o uso combinado de Avastin® (bevacizumabe) com carboplatina e 

paclitaxel na primeira linha de tratamento de pacientes com câncer epitelial ovariano, tuba 

uterina ou peritoneal primário avançados, sendo recomendada a dose de 15 mg/kg de peso 

corporal de Avastin® ( bevacizumabe) a cada três semanas por infusão intravenosa.   

Para mais informações ou agendamento de entrevistas entre em contato com a assessoria de 

imprensa da Roche:  

Cristiane Barbieri – (11) 3526-4560 / cristiane.barbieri@imagemcorporativa.com.br  

Gustavo Viana – (11) 3526-4571 / gustavo.viana@imagemcorporativa.com.br  

Maira Escovar – (11) 3526-4565 / maira.escovar@imagemcorporativa.com.br  
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