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Isenção de responsabilidade

Quinase 4/6 dependente de ciclina (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6i); COVID-19, coronavírus; receptor do fator de crescimento epidérmico humano (human 
epidermal growth factor receptor, HER); receptor de hormônio (hormone receptor, HR)

Produtos não aprovados ou usos não aprovados de produtos aprovados podem ser discutidos 
pelo corpo docente; essas situações podem refletir a condição de aprovação em uma ou mais 
jurisdições. 

O corpo docente apresentador foi aconselhado pela touchIME a garantir que revelem 
quaisquer referências feitas a uso não rotulado ou não aprovado. 

A touchIME não endossa quaisquer produtos não aprovados ou usos não aprovados seja em 
menção feita ou implícita desses produtos ou usos em atividades da touchIME. 

A touchIME não se responsabiliza por erros ou omissões.



Objetivos de aprendizagem

Quinase 4/6 dependente de ciclina (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6i); COVID-19, coronavírus; receptor do fator de crescimento epidérmico humano (human 
epidermal growth factor receptor, HER); receptor de hormônio (hormone receptor, HR)

• Aplicar dados novos e emergentes de inibidores de CDK4/6 em pacientes com 
câncer de mama do tipo HR+/HER2- em estágio inicial na prática clínica

• Usar os resultados mais recentes para inibidores de CDK4/6 em pacientes com 
câncer de mama do tipo HR+/HER2- avançado para informar as decisões de 
tratamento na prática clínica

• Analisar os dados emergentes do mundo real sobre os desfechos de pacientes
com câncer
ativo ou com histórico de câncer que desenvolveram COVID-19 durante a 
pandemia da COVID-19



Visão geral da apresentação

Quinase 4/6 dependente de ciclina (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6i); COVID-19, coronavírus; receptor do fator de crescimento epidérmico humano (human 
epidermal growth factor receptor, HER); receptor de hormônio (hormone receptor, HR)

• Dados novos e emergentes de inibidores de CDK4/6 em pacientes
com câncer de mama do tipo HR+/HER2- em estágio inicial

• Inibidores de CDK4/6 em pacientes com câncer de mama 
avançado do tipo HR+/HER2-

• Dados emergentes sobre os desfechos de pacientes com câncer
durante a pandemia da COVID-19 



O que sabemos até agora sobre o cenário metastático

• Os estudos de fase III de ET sozinho em comparação com 
ET mais um inibidor de CDK4/6 no tratamento de primeira
linha e posterior de câncer metastático de mama do tipo
HR+/HER2- são consistentes em apresentar melhorias na
PFS e melhora emergente na sobrevida geral

• Consistência notável nos resultados independentes do 
inibidor de CDK4/6 estudado

• Os dois primeiros estudos que examinam o adjuvante ET 
mais um inibidor de CDK4/6 apresentaram resultados no 
ESMO 2020

proteína quinase (protein kinase, AKT) B; receptor de andrógeno (androgen receptor, AR); inibidores da quinase 4/6 dependentes de ciclina; (cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors, CDK4/6) fator E2F, E2 (E2F, E2 factor); receptor 
de estrogênio (estrogen receptor, ER); terapia endócrina (endocrine therapy, ET); receptor do fator de crescimento epidérmico humano (human epidermal growth factor receptor, HER); receptor de hormônio (hormone receptor, 
HR); proteínas quinases ativadas por mitogênio (mitogen-activated protein kinases, MAPKs); alvo de mamífero da rapamicina (mammalian target of rapamycin, mTOr); fator nuclear kappa-cadeia-leve potenciador de células B 
ativadas (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, NF-κB); fosfoinosítido 3-quinase (phosphoinositide 3-kinase, PI3K); fosforilação (phosphorylation, P); receptor de progesterona (progesterone receptor, PgR); 
sobrevida livre de progressão (progression-free survival, PFS); proteína do retinoblastoma (retinoblastoma protein, Rb); transdutor de sinal e ativador de transcrição (signal transducer and activator of transcription, STAT); via 
Wnt/β-catenina (canonical Wnt pathway, Wnt/β-catenin)
Asghar U, et al. Nat Rev Drug Discov. 2015;14:130–46, 
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Dados novos e emergentes de 
inibidores de CDK4/6 em 

pacientes com câncer de mama do 
tipo HR+/HER2- em estágio inicial 



PALLAS: um estudo clínico randomizadode fase III do palbociclibe adjuvante com terapia endócrina

versus terapia endócrina sozinha para câncer de mama do tipo HR+/HER2- nafase inicial
Mayer EL, et al. 

ainibidor da aromatase ou tamoxifeno, +/- agonista de LHRH.
Terapia endócrina (endocrine therapy, ET); fixado em formalina e embebido em parafina (formalin-fixed paraffin-embedded, FFPE); receptor do fator de crescimento
epidérmico humano (human epidermal growth factor receptor, HER); receptor de hormônio (hormone receptor, HR; hormônio liberador de hormônio luteinizante
(Luteinizing Hormone-Releasing Hormone, LHRH); meses (meses, mo); uma vez por dia (once daily, QD); radioterapia (radiotherapy, RT); semana (semana, wk).
Mayer EL, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA12.

• Endpoint primário: sobrevida livre de doença invasiva

Elegibilidade:
• Câncer de mama do tipo HR+/HER2-, 

estágio II-III
• Conclusão de cirurgia anterior, 

+/- quimioterapia, RT
• Dentro de 12 meses após o 

diagnóstico
• Dentro de 6 meses após iniciar

tratamento endócrino adjuvante
• Amostra tumoral FFPE enviada

N=5600

Estratificação:
• Estágio (IIA versus IIB/III)
• Quimioterapia (sim versus não)
• Idade (≤50 versus >50)
• Região geográfica

(Américado Norte versus Europa versus 
outra)

Grupo A
Palbociclibe x 2 anos

(125 mg uma vezao dia, por3 semanas
e uma semanasem o medicamento)

+
ETa

Grupo B
ET

RANDOMIZAÇÃO

1:1



PALLAS: Endpoint primário de sobrevida livre de doença invasiva

Intervalo de confiança (confidence interval, CI); sobrevida livre de recidiva distante (distant relapse-free survival, DRFS); terapia endócrina (endocrine therapy, ET); taxa de 
risco (Taxa de risco, HR); sobrevida livre de doença invasiva (invasive disease-free survival, iDFS).
Mayer EL, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA12.

• Em um acompanhamento médio de 23,7 meses, nenhuma diferença significativa entre os 
grupos de tratamento foi observada em qualquer iDFS ou DRFS de 3 anos

Palbociclibe + 
ET

ET sozinha

iDFS 88,2% 88,5%

HR 0,93, 95% CI 0,76–1,15; log rank p=0,51
Grupo Eventos
Palbociclibe + ET 170
ET 181

Log rank p=0,51

HR 0,93, 95% CI 0,76–1,15

iDFS
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Palbociclibe + 
ET

ET sozinha

DRFS 89,3% 90,7%

HR 1,0, 95% CI 0,79–1,27; log rank p=0,9997
Grupo Eventos
Palbociclibe + ET 136
ET 135

Log rank p=0,9997

HR 1,00, 95% CI 0,79–1,27
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Mayer EL, et al. 



PALLAS: Segurança e tolerabilidade – incidência de eventos adversos ≥15%

Mayer EL, et al. 

Ocorreram eventos adversos emergentes do tratamento em 99,4% com Palbociclibe + ET versus 88,6% com ET sozinho.
Evento adverso (adverse event, AE); terapia endócrina (endocrine therapy, ET); infecção do trato respiratório superior (upperrespiratory tract infection, URTI).
Mayer EL, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA12.

Palbociclibe + ET (n=2840) ET (n=2903)

AE Todos os níveis 
(%)

Grau 3 (%) Grau 4 (%) Todos os níveis 
(%)

Grau 3 (%) Grau 4 (%)

Qualquer AE 99,4 66,8 5,6 88,6 13,8 0,8

Neutropenia 82,9 57,0 4,3 4,8 0,4 0,0

Leucopenia 54,6 29,7 0,5 7,3 0,1 0,0

Fadiga 40,5 2,1 0,0 18,8 0,3 0,0

Artralgia 34,9 1,1 0,0 41,6 1,1 0,0

URTI 28,3 1,1 0,0 15,6 0,1 0,0

Ondas de calor 24,4 0,2 0,0 28,9 0,2 0,0

Anemia 23,4 0,5 0,0 5,4 0,1 0,0

Trombocitopenia 21,4 0,9 (n=1) 0,0 1,7 0,0 0,0

Náusea 19,1 0,3 0,0 8,3 0,1 0,0

Alopecia 17,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Diarreia 16,5 0,7 0,0 5,0 0,2 0,0

Dor de cabeça 15,3 0,2 0,0 11,1 0,2 0,0



Desenho do estudo MonarchE: Abemaciclibe em câncer de mama de alto risco
em fase inicial
Johnston SRD, et al. 

aRecrutamento de julho de 2017 a agosto de 2019; bPeríodo de tratamento = primeiros dois anos de tratamento do estudo após a randomização.

Linfonodos axilares, (axillary lymph nodes, ALN); duas vezes por dia (twice daily, BID); sobrevida livre de recidiva distante (distant relapse-free survival, DRFS); terapia endócrina (endocrine therapy, 
ET); receptor do fator de crescimento epidérmico humano (human epidermal growth factor receptor, HER); sobrevida livre de doença invasiva (invasive disease-free survival, iDFS).
Johnston SRD, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA5_PR.

Câncer de mama dos tipos HR+, HER2-, de alto 
risco em fase inicial

Alto risco definido como:
• ≥4 positivo para ALN
OU
• 1–3 ALN e pelo menos 1 dos itens abaixo:
oDimensão do tumor ≥5 cm
oGrau histológico 3
oKi67 testado centralmente ≥20%

Outros critérios:
• Mulheres ou homens
• Pré-/pós-menopausa
• Com/sem quimioterapia adjuvante anterior
• Sem metástase distante

Estratificado para:
• Quimioterapia anterior
• Status da menopausa
• Região

Padrão de cuidado ET
(5–10 anos conforme indicado clinicamente)

Objetivo primário: iDFS (critérios STEEP )

Principais objetivos secundários: DRFS, OS, segurança, desfechos relatados pelo paciente e farmacocinética

N=5637

1:1

ET de escolha do médico

Abemaciclibe (150 mg duas vezes ao dia até 2 

anos) + padrão de tratamento ET
(5–10 anos conforme indicado clinicamente)



MonarchE: melhoria em iDFS e DRFS 

Acompanhamento mediano de 15,5 meses em cada grupo, 12,5% completaram 2 anos de 
terapia, 70% permaneceram em tratamento

Intervalo de confiança (confidence interval, CI; sobrevida livre de recidiva distante (distant relapse-free survival, DRFS); terapia endócrina (endocrine therapy, ET);taxa de 
risco (Taxa de risco, HR); sobrevida livre de doença invasiva (invasive disease-free survival, iDFS).
Johnston SRD, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA5_PR.

Número de eventos DRFS

Abemaciclibe + ET ET sozinha

106 152

p=0,0085 (bicaudal)
HR: 0,717 (95% CI: 0,559, 0,920)
Redução de 28,3% no risco de recorrência distante
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Número de eventos iDFS

Abemaciclibe + ET ET sozinha

136 187

p=0,0096 (bicaudal)
HR: 0,747 (95% CI: 0,598, 0,932)
Redução de 25,3% no risco de doença invasiva

iDFS
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MonarchE: eventos adversos resultantes do tratamento

Terapia endócrina (endocrine therapy, ET); Grau (grade, G); doença pulmonar intersticial (interstitial lung disease, ILD); em bolismo pulmonar (pulmonary embolism, PE); 
tromboembolismo venoso, (venous thromboembolism, VTE).
Johnston SRD, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA5_PR.

ET sozinha
N=2800 (%)

%

Diarreia

Fadiga

Artralgia

Neutropenia

Leucopenia

Dor abominal

Náusea

Ondas de calor

Anemia

Abemaciclibe + ET
N=2791 (%)
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Outros eventos de 
interesse, qualquer grau

Abemaciclibe + ET
N=2791

n (%)

ET sozinha
N=2800

n (%)

VTE 63 (2,3%) 14 (0,5%)

• PE 25 (0,9%) 3 (0,1%)

ILD 75 (2,7%) 33 (1,2%)

Neutropenia febril 7 (0,3%) 1 (<0,1%)

G1           G2           G3G3           G2           G1≥20% em qualquer um 
dos grupos



Por que há resultados conflitantes?

Algumas possibilidades incluem:

1. Mayer EL, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA12, 2. Johnston SRD, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA5_PR.

PALLAS (palbociclibe)1 MonarchE (abemiciclibe)2

Características da paciente (estágio do 
tumor)

IIA 18%
IIB 34%
III 49%

IIA 12%
IIB 14%
IIIA 37%
IIIB 4%
IIIC 34%

Interrupção precoce do medicamento 42% 17%

Acompanhamento mediano 23,7 meses 15,5 meses

75%



Resumo

• Acompanhamento mais longo exigido para ambos os estudos

• No estudo monarchE, ET mais abemaciclibe resultou em melhoria de iDFS e DRFS de 3 anos em EBC de alto 
risco

• MonarchE está em conflito com os resultados do PALLAS que indicaram que a adição de palbociclibe ao ET 
não resultou em uma melhoria no iDFS ou DRFS

• As possibilidades sugeridas para resultados conflitantes incluem uma proporção maior de pacientes de alto 
risco e menos pacientes com interrupção do medicamento do estudo - em monarchE comparado com 
PALLAS

• Informações adicionais serão fornecidas quando o estudo PALLAS for publicado na íntegra, e a partir de 
estudos em andamento (NATALEE) ou estudos concluídos em razão de relatório (PenelopeB)

• Um biorrepositório rico de amostras associadas a ambos os estudos oferecerá um recurso inestimável para 
pesquisas futuras

Sobrevida livre de recidiva distante (distant relapse-free survival, DRFS); câncer de mama em estágio inicial (early breast cancer, EBC); terapia endócrina (endocrine therapy, 
ET); sobrevida livre de doença invasiva, invasive disease-free survival, iDFS).



Inibidores de CDK4/6 em 
pacientes com câncer de 
mama avançado do tipo 

HR+/HER2-



Desenho do estudo GEICAM/2014-12 (FLIPPER): Estudo randomizado, duplo-

cego, de grupo paralelo, multicêntrico, internacional de fase II 
Albanell J, et al. 

Status de desempenho do Eastern Cooperative Oncology Group (Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status, ECOG PS,);terapia endócrina (endocrine 
therapy, ET); receptor do fator de crescimento epidérmico humano (human epidermal growth factor receptor, HER); receptor de hormônio (hormone receptor, HR); câncer 
de mama metastático (metastatic breast cancer, MBC).
Albanell J, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA19.

• Fulvestranto: 500 mg nos dias 1 e 15 do ciclo 1 e, em seguida, uma vez a cada 28 dias
• Palbociclibe/placebo: 125 mg, por 3 semanas e uma semana sem o medicamento, a cada 28 dias
• Tratamento até a progressão objetiva da doença, deterioração sintomática, toxicidade inaceitável, óbito ou retirada do consentimento

Estratificação:
• Metástases viscerais versus 

não viscerais
• Apresentação da doença no 

início do estudo: metastático
de novo versus recidiva

1. Pós-menopausa

2. MBC HR-+/HER2-

3. Doença endócrino-sensitiva
a. Recidiva após ET adjuvante

≥5 anos e intervalo livre da 
doença >12 meses

ou
b. doença metastática de novo

4. ECOG PS 0–2

5. Nenhuma terapia anterior para 
MBC

N=189
Grupo experimental: 

Fulvestranto + palbociclibe
n=94

Grupo de controle: 
Fulvestranto + placebo

n=95

RANDOMIZAÇÃO

1:1



Estudo GEICAM/2014-12 (FLIPPER): PFS a 1 ano e PFS mediano

Albanell J, et al. 

Intervalo de confiança (confidence interval, CI); taxa de risco, (Taxa de risco, HR); sobrevida livre de progressão (progression-free survival, PFS).
Albanell J, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA19.

Endpoint primário
Taxa de PFS a 1 ano

Endpoint secundário
PFS mediano

HR: 0,55 (80% CI: 0,36–0,83); p=0,064

83,5%
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31,8%

Tempo (meses)
0 24 3612

1,0

0,0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
0,7
0,8

0,9

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

 d
e

 P
FS

22,0%

Controle

Experimental



Estudo GEICAM/2014-12 (FLIPPER): eventos adversos
Albanell J, et al. 

a3 casos relatados de pneumonite (sendo dois de grau 1 e um de grau 3) e 2 eventos tromboembólicos (um de grau 1, um de grau 3); bóbitos dentro de 30 dias após a última dose.

Albanell J, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA19.

Fulvestranto + palbociclibea (n=94) Fulvestranto + placebo (n=95)

Eventos adversos (%)
• Relacionados
• Levando à interrupção de palbociclibe/placebo
• Levando à interrupção de todos os medicamentos do 

estudo

100,0
89,4
15,6
4,3

98,9
62,1
0,0
4,2

Eventos adversos graves (%)
• Relacionados
• Levando à interrupção do medicamento do estudo

26,6
3,2
3,2

20,0
2,1
2,1

Óbitos no tratamento do estudob (%)
• Relacionados

2,1
0,0

0,0
0,0

Eventos adversos relacionados mais frequentes(%)

Hematológicos de grau 3–4
• Neutropenia
• Leucopenia
• Linfopenia
• Anemia

68,1
26,6
14,9
3,2

0,0
0,0
2,1
0,0

Não hematológicos de grau 2–4
• Fadiga
• Diarreia
• Constipação
• Alanina aminotransferase aumentada

12,8
3,2
3,2
3,2

5,3
2,1
1,1
0,0



nextMONARCH: análise final de OS da monoterapia com abemaciclibe ou em combinação com 
tamoxifeno em pacientes com câncer de mama metastático dos tipos HR +, HER2-C

Hamilton EP, et al. 

Intervalo de confiança (confidence interval, CI); receptor do fator de crescimento epidérmico humano (human epidermal growth factor receptor, HER); intenção de tratamento (intent-to-treat, ITT); 

câncer de mama metastático (metastatic breast cancer, MBC); 
taxa de resposta objetiva (objective response rate, ORR); sobrevida geral (overall survival, OS); sobrevida livre de progressão (progression-free survival, PFS); eventos adversos resultantes do tratamento
(treatment-emergent adverse events, TEAEs).

Hamilton EP, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):S348,

Relatar os resultados finais de OS de 24 meses para o estudo nextMONARCH de fase II de abemaciclibe em mulheres

com MBC do tipo HR+/HER2- que receberam tratamento anterior intenso

A adição de tamoxifeno ao abemaciclibe proporcionou uma melhora significativa na sobrevida média global em comparação com a 
monoterapia com abemaciclibe. A PFS foi consistente com os resultados primários de nextMONARCH sem diferença significativa

• Endpoint primário de PFS 
e ORR não alterado em uma
análise de 24 meses

•Ocorrência de TEAEs
comuns em todos os grupos
do abemaciclibe em ≥25% 
dos pacientes incluídos: 
diarreia, neutropenia, 
anemia, náusea, leucopenia, 
fadiga e dor abdominal

24.2
20.8

17

0

20

40

A+T A150 A200

OS mediana (meses)
A+T versus A150: taxa de 

risco, 0,620 (95% CI: 0,397, 
0,969); p=0,034

A150 versus. A200: taxa de 
risco, 0,956 (95% CI: 0,635, 

1,438); p=0,832

• Estudo de fase II multicêntrico, randomizado, aberto

A+T A150

Abemaciclibe 150 mg 
+ tamoxifeno 20 mg

Abemaciclibe 
150 mg

A200

Abemaciclibe 
200 mg

• No corte de dados (28 de junho de 2019), 12 dos 234 pacientes

inscritos ainda estavam em tratamento do estudo

• O acompanhamento mediano foi de 27,2 meses



Análise agrupada da QoL relatada pelo paciente nos estudos MONALEESA-2, -3 e -7 de 
ribociclibe mais ET para tratar câncer de mama avançado dos tipos HR +, HER2-
Fasching PA, et al. 

Câncer de mama avançado (advanced breast cancer, ABC); inibidor de aromatase (aromatase inhibitor, AI); intervalo de confiança (confidence interval, CI); Questionário de Qualidade de Vida da 

Organização Europeia para Pesquisa e Tratamento do Câncer (European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire, EORTCC QLQ); fim do tratamento (end of 
treatment, EOT); terapia endócrina (endocrine therapy, ET); status global da saúde (global health status, GHS); receptor do fator de crescimento epidérmico humano (human epidermal growth factor 
receptor, HER); receptor de hormônio (hormone receptor, HR); qualidade de vida relacionada à saúde (health-related quality of life, HRQoL); qualidade de vida (quality of life, QoL); tempo até a 

deterioração definitiva (time to definitive deterioration, TTDD).
Fasching PA, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):S350–1.

Em pacientes que receberam TE de primeira linha durante os estudos MONALEESA, o ribociclibe atrasou a deterioração de QoL. O tempo 
para a deterioração definitiva para pontuações de GHS, dor e funcionamento emocional foi maior com ribociclibe versus placebo 

• Taxas de risco para TTDD 
≥10% para funcionamento 
social e físico e ribociclibe 
favorecido por fadiga

• GHS/QoL foi mantido desde a 
linha basal durante o 
tratamento, mas diminuiu no 
EOT em ambos os grupos

• A dor melhorou desde a linha 
basal até o ciclo 3, foi mantida 
ao longo do tratamento e 
piorou no EOT

• HRQoL e dor foram avaliados usando EORTC
QLQ-C30

• QoL foi avaliado em um total de 1528 pacientes:

oTodos os pacientes no estudo MONALEESA-2

oPacientes que receberam tratamento como ET 
inicial no estudo MONALEESA-3

oPacientes que receberam ribociclibe ou
placebo mais um AI não esteroide no estudo
MONALEESA-7

• Um modelo de efeitos lineares foi usado para 
determinar a mudança média de mínimos
quadrados da linha basal em dor e GHS

39.6

0

46.9

33.1

0

35.9

0

20

40

60

GHS Dor Funcionamento
emocional

NR

Tempo até a deterioração definitiva ≥10% (meses)

Taxa de risco: 0,79 
(95% CI: 0,66–0,94)

Taxa de risco: 0,71 
(95% CI: 0,59–0,85)

Taxa de risco: 0,77 
(95% CI: 0,61–0,97)

Ribociclib
e

Placebo

Agrupar dados do estudo MONALEESA para produzir uma análise robusta de QoL que inclua
pacientes de pré e pós-menopausa recebendo diferentes combinações de TE



Resumo

• No estudo GEICAM/2014-12 (FLIPPER), a PFS em 1 ano e a PFS mediana melhoraram significativamente em
pacientes com MBC dos tipos HR +/HER2- tratadas com Fulvestranto + palbociclibe versus placebo

- Fulvestranto + palbociclibe apresentaram um perfil de toxicidade gerenciável sem toxicidade
inesperada

• No próximo estudo MONARCH, a adição de tamoxifeno ao abemaciclibe em mulheres com câncer de mama 
metastático do tipo HR+/HER2- proporcionou uma melhora significativa da OS média em comparação com a 
monoterapia com abemaciclibe

- Não foi observada nova descoberta de segurança

• Uma análise agrupada da QoL relatada pelo paciente nos estudos MONALEESA-2, -3 e -7 em pacientes que 
receberam TE de primeira linha mostrou que o ribociclibe atrasou a deterioração da QoL versus placebo

- O ribociclibe também atrasou o tempo para a deterioração definitiva para GHS, dor e 
funcionamento emocional versus placebo

Terapia endócrina (endocrine therapy, ET); status de saúde global (global health status, GHS); receptor do fator de crescimento epidérmico humano (human epidermal 
growth factor receptor, HER); receptor de hormônio (hormone receptor, HR); qualidade de vida relacionada à saúde (health-related quality of life, HRQoL,); câncer de 
mama metastático, (metastatic breast cancer, MBC); sobrevida geral (overall survival, OS); sobrevida livre de progressão (progression-free survival, PFS); qualidade de vida 
(quality of life, QoL).



Dados emergentes sobre 
os desfechos de pacientes 

com câncer durante a 
pandemia da COVID-19



Dados prospectivos de pacientes hospitalizados com câncer e COVID-19 derivados do 

projeto Protocolo de Caracterização Clínica-CANCER-Reino Unido

Doença hematológica crônica (chronic haematologic disease, CHD); doença renal crônica (chronic kidney disease, CKD); doença pulmonar crônica (chronic pulmonary 
disease, CPD). 
Palmieri C, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):Abstract 1670O.

• Os dados foram coletados de 258 sites do Reino

Unido usando um questionário adotado pela OMS

• Os dados sobre pacientes com neoplasia maligna

foram extraídos do conjunto de dados principal

• Qualquer análise de desfecho foi restrita a pacientes

que foram internados mais de 

14 dias antes da extração de dados

Extração de dados: 17/08/2020

• No dia 17/08/2020, 78.603 pacientes estavam no 
banco de dados; dentre os pacientes com desfechos
completos (n = 66,594), 10,5% tinham câncer

Sem câncer  (n=59,568 
[89,5%])

Histórico de câncer 
(n=5346 [8,0%])

Em tratamento ativo 
(n=1680 [2,5%])

Idade, em anos (média ± desvio
padrão)

69,4 (18,8) 77,8 (12,3) 72,0 (13,6)

Sexo masculino (%) 55,4 63,4 58,8
Comorbidades (%)
• CPD
• CKD
• Demência
• CHD

16,5
16,3
16,2
3,6

21,6
24,0
17,2
7,7

22,6
16,1
7,0

16,3
Sintomas na apresentação (%)
• Tosse
• Histórico de febre
• Dispneia

61,0
60,6
60,3

54,0
52,9
52,7

52,9
52,8
55,2

Escalação de cuidado/desfechos (%)
• Cuidado crítico
• Ventilação mecânica invasiva
• Óbito

14,6
8,9

29,5

7,6
4,1

44,3

9,5
4,0

42,3

O Protocolo de Caracterização Clínica-CANCER-UK é um projeto multidisciplinar do Reino Unido 
desenhado para caracterizar a apresentação e o curso da COVID-19 em pacientes com câncer

O maior conjunto de dados COVID-19 prospectivo da Europa demonstra que o câncer está
independentemente associado à mortalidade em pacientes internados com COVID-19

Palmieri C, et al. 



Protocolo de Caracterização Clínica-CANCRO-UK: 
Sobrevida, sem histórico de câncer versus histórico de câncer

Intervalo de confiança (confidence interval, CI); taxa de risco, (Taxa de risco, HR).
Palmieri C, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):Abstract 1670O.

HR não ajustada: 1,62 (95% CI: 1,56–1,68); p<0,001
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Palmieri C, et al. 



Protocolo de Caracterização Clínica-CANCRO-UK: 
Sobrevida por idade, sem câncer versus câncer

Palmieri C, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):Abstract 1670O.

Palmieri C, et al. 
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HR: 4,09 (95% CI: 2,99–5,60); p<0,001
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Desfechos relacionados ao tratamento do câncer sistêmico em
pacientes com COVID-19: Uma análise de registro CCC19 (1)

Consórcio CC19, COVID-19 e Câncer; COVD-19, coronavírus; imunoterapia (immunotherapy, IO).
Wise-Draper TM, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):Abstract LBA71,

• O registro CCC19 foi examinado
para pacientes que já receberam
tratamento sistêmico (casos
analisados, n=3.654)

• O tipo de tratamento, tipo de 
câncer, estágio e desfechos da 
COVID-19 foram avaliados

• Pacientes estratificados por
tempo desde o último
tratamento: <2 semanas, 2 a 4 
semanas, 1 a 3 meses ou
3 a 12 meses

• As taxas de incidência
padronizadas de mortalidade por
tipo de tratamento e tempo foram
calculadas

<2 semanas 2 a 4 semanas 1 a 3 meses 3 a 12 meses

Total, n 919 300 230 144

Total de óbitos, % 17 17 28 18

Tipo de tratamento, %
• Quimioterapia
• IO
• Quimioterapia-IO
• Direcionada
• Endócrina

30
7
3

39
33

46
18
6

33
13

44
8
4

36
19

44
10

<5 pacientes
27
16

Tipo de câncer, %
• Tumor sólido
• Hematológico

64
26

68
18

63
24

58
25

Tratamento mais recente antes da COVID-19

Wise-Draper TM, et al. 

Examinar os desfechos relacionados ao tratamento sistêmico do câncer dentrode 1 ano após a infecção por COVID-19 
confirmada em laboratório em uma coorte expandida



Desfechos relacionados ao tratamento sistêmico do câncer em pacientes com 

infecção por COVID-19: uma análise de registro CCC19 (2)
Wise-Draper TM, et al. 

Terapia endócrina (endocrine therapy, ET); unidade de terapia intensiva (intensive care unit, ICU); imunoterapia (immunotherapy, IO); taxas de incidência 
padronizada (standardized incidence ratios, SIR).
Wise-Draper TM, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):Abstract LBA71,

A mortalidade em 30 dias foi mais alta entre os pacientes com câncer tratados de 1 a 3 meses antes do 
diagnóstico de COVID-19 e nos pacientes tratados com quimioterapia-IO

•A mortalidade em 30 dias pelo tipo
de tratamento mais recente foi:
o 18% para quimioterapia
o 14% para IO
o 18% para quimiorradioterapia
o 30% para quimioterapia-IO
o 17% para terapia direcionada
o 11% para ET
o 14% para pacientes não tratados

<2 
semanas

2 a 4 semanas 1 a 3 meses 3 a 12 meses

Total, n 919 300 230 144

Complicações, %
• Hospitalizados
• O2 exigido
• ICU
• Ventilação mecânica

55
42
14
10

55
43
16
11

61
45
18
14

58
41
12
10

SIR de mortalidade 
• Quimioterapia
• IO
• Quimioterapia-IO
• Direcionada
• Endócrina

1,30
0,93
2,13
0,97
0,64

1,12
1,15

<5 pacientes
0,88

<5 pacientes

1,48
<5 pacientes
<5 pacientes

2,31
1,34

0,99
<5 pacientes
<5 pacientes

1,91
<5 pacientes

Tratamento mais recente antes da COVID-19
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semanalmente

Inibidores de CDK4/6

Avaliaçãodo impactodo surtode COVID-19 nasatitudese práticade oncologistasitalianosem

relaçãoaotratamentodo câncerde mama e atividadesde pesquisarelacionadas
Poggio F, et al. 

aPara terapia à base de antraciclina; bPaclitaxel semanalmente como terapia de primeira linha para doença positiva para HER2-; cInibidores de CDK4/6 para tumores luminais com características

menos agressivas.
CDK4/6, quinase 4/6 dependente de ciclina; questionário de múltipla escolha (multiple choice questionnaire, MCQ). 
Poggio F, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):S1017,

A maioria das mudanças nas atitudes e prática dos oncologistas italianos foram respostas razoáveis à emergência de saúde atual, sem grande impacto
negativo esperado nos desfechos dos pacientes, embora tenham sido observados alguns sinais potencialmente alarmantes de subtratamento

• Uma pesquisa MCQ on-line 
anônima de 29 perguntas foi
respondida por membros da 
Associação Italiana de Oncologia
Médica e do Grupo Italiano de 
Estudo do Câncer de Mama em
05/03/2020 (N=165) 

• Investigar as atitudes e a prática
de oncologistas italianos antes e 
durante o surto de COVID-19 em
três áreas relevantes no 
tratamento do câncer de mama: 

o cenário (neo)adjuvante
o cenário metastático
o atividades de pesquisa
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densidade de dosagem 

Tratamento do câncer de mama antes/durante
COVID-19: cenário (neo)adjuvante

Antes da COVID-19 Durante a COVID-19

p<0,001

p<0,001

Tratamento do câncer de mama 
antes/durante COVID-19: 

cenário metastático

p<0,002

p<0,001

• Mudanças significativas
observadas no atraso do 
monitoramento dos 
inibidores de CDK4/6, 
avaliação da resposta ao
tratamento com imagens e 
dispositivos de lavagem
venosos centrais

• Redução de pesquisa clínica
e atividades científicas em
80,3% e 80,1% dos 
entrevistados
anteriormente envolvidos
nessas atividades, 
respectivamente

Avaliar o real impacto da COVID-19 no tratamento do câncer de mama e suas potenciais consequências negativas
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Resumo

• Os dados do projeto Protocolo de Caracterização Clínica-CANCRO-Reino Unido mostram que pacientes com 
COVID-19 que tiveram câncer têm resultados de sobrevida piores do que os pacientes sem câncer

- O impacto negativo na sobrevida foi maior nos pacientes com idade <50 anos

• Uma análise do registro CCC19 de desfechos relacionados ao tratamento sistêmico do câncer em pacientes
com infecção por COVID-19 mostrou que a mortalidade em 30 dias foi maior nos pacientes tratados 1 a 3 
meses antes do diagnóstico de COVID-19 e em pacientes tratados com quimioterapia-IO

• Uma pesquisa com oncologistas italianos relatou uma redução no uso de paclitaxel semanal e regimes de 
dosagem densa no cenário de câncer de mama (neo) adjuvante.  Em pacientes com câncer de mama 
metastático negativo para HER2-, positivo para HR-positivo com doença de baixo risco, houve uma
diminuição no uso de inibidores de CDK4/6 durante a pandemia de COVID-19

Câncer de mama (breast cancer, BC); quinase 4/6 dependente de ciclina (cyclin-dependent kinase, CDK4/6,); quimioterapia-imunoterapia (chemo-immunotherapy, chemo-
IO).
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