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PALESTRANTE Olá, meu nome é Cathy Kelly. Sou Professora Clínica 
Associada da University College Dublin e médica 
especialista em oncologia do Mater Hospital. Estou aqui 
hoje para discutir alguns dados que surgiram no congresso 
ESMO 2020 sobre o manejo de pacientes com câncer de 
mama HER2-negativo com receptor de hormônio positivo. 
 
Os objetivos de aprendizagem são aplicar esses dados 
especialmente em inibidores CDK4/6 em pacientes 
com câncer de mama precoce HER2-negativo com 
receptor de hormônio positivo e para nossa prática 
clínica, e examinar os dados mais recentes sobre 
inibidores CDK4/6 em pacientes com câncer de 
mama HER2-negativo com receptor de hormônio 
positivo em doença avançada e como eles podem 
informar nossa prática clínica. Também examinaremos 
alguns dados que foram apresentados sobre os 
resultados de pacientes com câncer que, infelizmente, 
desenvolveram a COVID durante a pandemia da COVID. 

• 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

Objetivos de aprendizaje

Visão geral da apresentação

Por isso, veremos alguns dados novos e emergentes 
de inibidores CDK4/6 em pacientes com câncer de 
mama precoce HER2-negativo com receptor de 
hormônio positivo e, em seguida, passaremos para 
a configuração avançada e, depois, vamos abordar 
alguns dados emergentes sobre resultados em 
pacientes com câncer durante a pandemia da COVID. 
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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 

• 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 
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Visão geral da apresentação

O que sabemos até o momento em termos de câncer 
de mama metastático HER2-negativo com receptor 
de hormônio positivo e inibidores CDK4/6? Na verdade, 
nos últimos cinco anos, os inibidores CDK4/6 foram, de 
fato, uma virada de jogo no tratamento de primeira 
linha e em configurações posteriores de pacientes com 
doença metastática. Vimos resultados extremamente 
consistentes em muitos estudos de primeira linha e 
além, em que o tratamento endócrino foi combinado 
com os inibidores CDK4/6 e são bastante notáveis na 
consistência do benefício que observamos. Estávamos 
entusiasmados com o ESMO porque os primeiros dois 
estudos iniciais de câncer de mama usando inibidores 
CDK4/6 em combinação com a terapia endócrina 
foram apresentados. Como sabem, são quatro estudos. 
O estudo NATALEE está em andamento e os outros três 
estudos foram concluídos. Esperamos que o PENELOPE 
seja apresentado ainda este ano. No ESMO, ouvimos pela 
primeira vez as apresentações sobre os estudos PALLAS 
e monarchE.

O estudo PALLAS é um estudo fase III randomizado de 
tratamento adjuvante do palbociclibe com terapia 
endócrina em comparação com terapia endócrina 
isolada em câncer precoce de mama HER2 com receptor 
hormonal positivo. O desfecho principal deste ensaio 
clínico é a sobrevida livre de doença invasiva. Para 
serem qualificados para o estudo, os pacientes deveriam 
ter câncer de mama HER2-negativo com receptor de 
hormônio positivo em estágio II ou III, eles deveriam ter 
completado quimioterapia e radiação adjuvantes e estar 
dentro de 12 meses do diagnóstico ou 6 meses do início 
do tratamento endócrino adjuvante. Os pacientes foram 
randomizados para palbociclibe por dois anos com uma 
dose inicial de 125 mg por dia por três semanas e uma 
semana sem o medicamento em combinação com o 
tratamento endócrino em comparação ao tratamento 
endócrino isolado; e o tratamento endócrino pode ser 
um inibidor da aromatase ou tamoxifeno mais ou menos 
um agonista de LHRH.  

Vimos que em um acompanhamento médio de 23,7 
meses não houve diferença significativa na doença 
invasiva em três anos de sobrevida livre de doença 
invasiva ou sobrevida livre de recorrência distante (DRFS). 
Se observarmos a sobrevida livre de doença invasiva do 
braço do estudo, ela ficou em 88,2% em comparação 
com 88,5%; portanto, não há nenhuma diferença. Em 
termos de sobrevida livre de recorrência distante (DRFS), 
foi exatamente o mesmo em ambos os braços: 89,3% no 
braço com palbociclibe em comparação com 90,7% no 
braço do tratamento endócrino isolado. Portanto, este 
ensaio clínico não atingiu o desfecho esperado e foi um 
estudo negativo. 

Em termos de segurança e tolerabilidade, todos nós 
agora temos muita experiência com o uso do palbociclibe 
no cenário de metastática; portanto, não houve novos 
sinais de segurança ou novos eventos adversos com que 
ainda não tratamos. Assim, como esperado, neutropenia, 
leucopenia e fadiga foram os eventos adversos mais 
comuns.  
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E agora, passando para o estudo monarchE, que é muito 
semelhante em seu design. Trata-de novamente de 
um estudo fase III muito grande; os dois estudos PALLAS 
e monarchE tinham mais de 5.000 pacientes. O ensaio 
clínico também envolveu pacientes com câncer de 
mama precoce de alto risco HER2 negativo com receptor 
de hormônio positivo. Alto risco neste estudo foi definido 
como sendo maior ou igual a quatro linfonodos positivos 
ou de um a três linfonodos positivos e tumores grandes, 
ou seja, tumores com mais de 5 cm, grau III ou nível alto de 
Ki-67, portanto maior que 20%. Os pacientes neste estudo 
foram randomizados para abemaciclibe em 150 mg duas 
vezes ao dia por até dois anos ou tratamento endócrino 
padrão de cinco a dez anos, conforme clinicamente 
indicado em comparação com o tratamento endócrino 
padrão. E assim como o tratamento endócrino PALLAS, 
em ambos os estudos era comum em anti-inflamatório, 
mas as pacientes poderiam receber anti-inflamatório 
ou tamoxifeno, mais ou menos, um agonista de LHRH. 
Mulheres na pré e pós-menopausa foram qualificadas 
para estes estudos. O desfecho principal deste ensaio 
clínico é a sobrevida livre de doença invasiva. 

Em total contraste com o estudo PALLAS em um 
acompanhamento médio de 15,5 meses, vimos uma 
melhora na sobrevida livre de doença invasiva e na 
sobrevida distante livre de recidiva. É notável que apenas 
12,5% das pacientes neste estudo tenham realmente 
concluído dois anos de terapia. Portanto, 70% permanecem 
em tratamento, mas neste estágio inicial, vimos a melhora 
na sobrevida livre de doença invasiva e na sobrevida 
distante livre de recidiva emergir. 

E qual foi a diferença? Em termos absolutos, isso equivale 
a cerca de 3,5% de diferença ou uma redução do risco 
relativo de 25% na sobrevida livre de doença invasiva 
e cerca de 28% ou mais na sobrevida livre de recidiva 
distante. Pudemos ver que o monarchE foi publicado 
simultaneamente com esta apresentação, então, foi 
publicado no JCO com um excelente editorial de Antonio 
Wolff. Podemos ver neste estudo que temos mais detalhes. 
O PALLAS, infelizmente, ainda não vimos em forma de 
publicação, portanto, teremos muito mais detalhes nas 
próximas semanas. Mas podemos ver no monarchE que o 
benefício surgiu muito cedo, entre 9 a 12 meses. No ESMO, 
e mesmo antes do congresso, estávamos todos nos 
perguntando: se são dois estudos muito semelhantes, por 
que um é negativo e outro, positivo? Veremos isso em um 
minuto.

Em termos de eventos adversos, conforme esperado 
no abemaciclibe, diarreia foi o evento adverso mais 
comum, principalmente no início do tratamento, mas 
foi controlável com loperamida. Ocorreram muito 
poucos eventos adversos no grau III relacionados 
à diarreia. Em termos de eventos de interesse, o 
tromboembolismo venoso foi maior em 2,3% no braço 
de tratamento com o abemaciclibe em comparação 
com o braço de tratamento apenas endócrino e a 
doença pulmonar intersticial em 2,7% em comparação 
com 1,2%. Curiosamente, houve menos ondas de calor 
e artralgia. Houve menos artralgia e ondas de calor 
relatados no braço de tratamento com o abemaciclibe; 
logo, isso é interessante e algo que acompanharemos 
com o passar do tempo. 

Então, por que os resultados foram conflitantes? Na 
sessão presidencial na qual o estudo da monarchE 
foi apresentado, o debatedor George Sledge deu um 
resumo muito bom sobre ambos os estudos e apresentou 
suas ideias sobre eles. Mas, basicamente, algumas das 
possibilidades de conflito nestes dois estudos seriam uma, 
as características do paciente, e parece que o monarchE 
realmente tende mais para pacientes de alto risco. 
Portanto, havia mais pacientes em estágio II no PALLAS em 
comparação com o monarchE e, se vocês observarem 
os pacientes em estágio III de alto risco, cerca de 49% 
estavam no estágio III no PALLAS. E quando vemos a análise 
detalhada na publicação do monarchE no JCO, cerca de 
75% estão no estágio III; portanto, uma população de maior 
risco no monarchE e também alguma seleção baseada 
não apenas no estágio anatômico, mas na biologia. E 
depois, de forma bastante drástica, e isso novamente 
será algo que será investigado com mais detalhes nas 
próximas semanas, é realmente a diferença nas taxas 
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de descontinuação de medicamentos. Portanto, 42% dos 
pacientes no PALLAS descontinuaram o medicamento 
antes da marca de dois anos e, em comparação, cerca 
de 17% no estudo monarchE. Portanto, há uma grande 
diferença e provavelmente é uma das razões pelas quais 
os ensaios clínicos são conflitantes. Também e bastante 
evidente é que sabemos, especialmente para mulheres 
de alto risco, que elas estão sob alto risco tanto no início 
quanto no risco de recidiva posterior, portanto, além de 
cinco anos, e realmente para este grupo de pacientes 
com este tipo de doença com receptor hormonal positivo, 
um acompanhamento mais longo é essencial para ver 
como as mulheres se saem e se haverá um impacto 
dos inibidores CDK4/6 na recidiva tardia. Portanto, 
um acompanhamento mais longo é definitivamente 
necessário e todos estaremos observando isso de perto. 

Em termos do estudo monarchE, ele atingiu o desfecho 
e melhorou a sobrevida livre de doença invasiva em 
três anos e a sobrevida livre de recorrência distante 
(DRFS) em mulheres de alto risco. O ensaio clínico está 
em conflito com o PALLAS, mas é possível que isso se 
deva à maior proporção de pacientes com doença de 
alto risco; e os autores do estudo dizem que estavam 
principalmente tentando atingir mulheres de alto risco 
com resistência endócrina, que vão ter recidiva, e vemos 
que elas vão ter uma recidiva no primeiro ou no segundo 
ano. Outro motivo que não colocaram no slide, mas 
também sugeriram ou destacaram no editorial sobre 
o monarchE, é que o diagnóstico por imagem antes da 
qualificação para participar do estudo não era obrigatório 
nos protocolos. Então, Antonio Wolff, que escreveu o 
editorial sobre o estudo monarchE, sugere que pode 
ter alguns pacientes que tenham doença metastática 
assintomática subclínica e, novamente, essa é uma 
possibilidade. Portanto, obteremos mais informações nas 
próximas semanas com o PALLAS, quando for publicado 
na íntegra e, com certeza, estou ansiosa para ver os 
resultados do estudo PENELOPE. Vocês devem se lembrar 
de que o estudo PENELOPE randomizou mulheres com 
doença residual, pós-quimioterapia neo-adjuvante com 
o palbociclibe e um hormônio em comparação com o 
tratamento hormonal padrão, e as pacientes receberam 
palbociclibe por um ano. Portanto, isso será interessante, 
e foi um estudo duplo-cego controlado por placebo que 
será apresentado em San Antonio. Nos dois estudos, há 
um abundante biorrepositório de amostras de tecido que 
será um recurso inestimável para pesquisas no futuro. 

 

Passamos agora para o cenário de câncer de mama 
avançado. Sabemos que tivemos a família de estudos 
PALOMA, MONALEESA e MONARCH com notáveis 
melhorias na sobrevida livre de progressão em doença 
metastática com receptor hormonal positivo de 
primeira linha e também, como disse, alguns desses 
ensaios clínicos mostram melhorias na sobrevida geral. 
Tivemos outro estudo no cenário de primeira linha 
para câncer de mama avançado HER2 negativo com 
receptor de hormônio positivo, que foi o estudo FLIPPER, 
conduzido pelo grupo espanhol em colaboração com 
Cancer Trials Ireland. É um estudo de fase II e esta 
foi a primeira análise dos resultados do estudo. As 
pacientes pós-menopáusicas foram randomizadas 
para fulvestrante e placebo em comparação com 
fulvestrante e palbociclibe. O desfecho principal deste 
estudo era a sobrevida livre de progressão em um ano 
e o desfecho secundário era a sobrevida média livre de 
progressão. 

De acordo com os estudos anteriores, a sobrevida 
livre de progressão em um ano favoreceu a adição 
do palbociclibe ao fulvestrante e foi de 83,5% em 
comparação com 71,9%. E em termos de sobrevida média 
livre de progressão, a melhora foi de aproximadamente 
10 meses em 22 no braço de controle com fulvestrante/
placebo em comparação com quase 32 meses no braço 
do fulvestrante/palbociclibe. Portanto, há taxas de risco 
no desfecho principal e secundário de cerca de 0,55 e 
0,52, respectivamente. 
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Em termos de eventos adversos, são muito consistentes 
com o que vimos anteriormente: neutropenia, leucopenia 
e um pouco de fadiga

O NextMONARCH foi outro estudo apresentado no ESMO 2020 
e vimos a análise de sobrevida global final de monoterapia 
com abemaciclibe ou em combinação com tamoxifeno 
em pacientes com câncer de mama metastático HER2-
negativo com receptor hormonal positivo. Neste estudo 
multicêntrico, aberto e randomizado, os pacientes fase II 
foram randomizados para abemaciclibe, tamoxifeno e 
abemaciclibe em 150 mg para abemaciclibe 150 mg ou 
então abemaciclibe 200 mg. O acompanhamento médio 
agora é de 27,2 meses. O desfecho principal deste estudo 
era sobrevida livre de progressão e níveis de resposta 
objetiva que não foram alterados nesta análise de 24 
meses. Mas o que estamos vendo em termos de sobrevida 
global média é que há uma melhora na sobrevida média 
e global para abemaciclibe e tamoxifeno em comparação 
com tamoxifeno a 200mg. É importante notar que este 
estudo não foi desenvolvido para sobrevida global, mas foi 
uma das análises pré-planejadas. Portanto, a adição de 
tamoxifeno ao abemaciclibe proporcionou uma melhora 
significativa na sobrevida média global em comparação 
com a monoterapia com abemaciclibe. Em termos do que 
isso significa, os resultados são consistentes com estudos 
anteriores. O abemaciclibe tem atividade de agente único, 
mas certamente a atividade melhora em combinação 
com tamoxifeno, e o benefício que vimos para a sobrevida 
livre de progressão parece ser realizado agora com um 
benefício de sobrevida global que foi consistente em 
todos os subgrupos, incluindo pacientes com metástases 
hepáticas e aqueles que receberam tamoxifeno prévio da 
doença avançada. 
 

Houve um estudo realizado por Fasching e colegas, 
uma análise conjunta de resultados de qualidade de 
vida relatados por pacientes nos estudos MONALEESA 2, 
3 e 7 e ensaios clínicos do abemaciclibe e tratamento 
endócrino para pacientes com câncer de mama avançado 
HER2-negativo com receptor hormonal positivo que foi 
apresentado por Fasching em nome de seus colegas. 
Basicamente o objetivo era reunir os dados do ensaio 
clínico MONALEESA a fim de produzir uma análise robusta 
da qualidade de vida que inclui mulheres na pré e pós-
menopausa recebendo diferentes combinações de terapia 
endócrina. Eles estavam interessados na qualidade de vida e 
na dor, obviamente, conforme avaliadas pelos questionários 
EORTC QLQ-C30. A qualidade de vida foi avaliada em mais 
de 1500 pacientes: todas as pacientes no MONALEESA-2, as 
pacientes recebendo terapia endócrina no MONALEESA-3 e 
as pacientes recebendo ribociclibe ou placebo e um anti-
inflamatório não esteroide no MONALEESA-7.  

Eles observaram que: o atraso na deterioração definitiva 
favoreceu todos os braços do ribociclibe nesses estudos. 
Assim, o estado de saúde global, por exemplo, funcionamento 
emocional, social e físico favoreceram o ribociclibe. Portanto, 
nas pacientes que receberam terapia endócrina de primeira 
linha em todos os ensaios clínicos MONALEESA, o ribociclibe 
retardou a deterioração na qualidade de vida, o tempo para 
a deterioração definitiva no estado de saúde global e os 
escores de funcionamento emocional foram maiores com 
o ribociclibe em comparação com o placebo. Houve uma 
sessão de discussão muito agradável com a professora 
Leslie Fallowfield sobre como estamos medindo a qualidade 
de vida e se estamos fazendo isso corretamente. Ela enfatizou 
um ponto muito importante incentivando o uso do PRO-
CTCAE como medida de qualidade de vida, ou seja, fazer os 
pacientes informarem ou classificarem seus sintomas. Foi 
uma boa discussão, se tiver a chance de assisti-la.
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Agora, prosseguindo, vimos alguns estudos muito 
bons tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, 
que observaram pacientes com histórico de câncer 
ou pacientes com câncer ativo que contraíram a 
COVID-19 nos últimos meses. Um estudo apresentado 
por Carlo Palmieri do Clatterbridge Cancer Center em 
Liverpool analisou os dados prospectivos de pacientes 
hospitalizados com câncer e COVID-19 do projeto 
Clinical Characterization Protocol Cancer UK (Protocolo 
de caracterização clínica do câncer no Reino Unido). 
Eles observaram pacientes com histórico de câncer, sem 
histórico de câncer ou pacientes em tratamento ativo. 
Analisaram as comorbidades e em termos de pacientes 
sem histórico de câncer em comparação com pacientes 
com histórico de câncer ou em tratamento ativo. Houve 
incidência ligeiramente maior de doença pulmonar 
crônica e doença renal crônica nos pacientes com câncer 
ativo ou com histórico de câncer, e a demência foi menor 
nos pacientes em tratamento ativo, como era de se 
esperar. Em termos de apresentação dos sintomas, não 
houve diferença clinicamente significativa em termos de 
sintomas na apresentação entre pessoas sem histórico 
de câncer em comparação com pessoas com histórico 
ou em tratamento ativo. O que foi bastante notável foi 
em termos de escalonamento de cuidados e resultados. 
Com certeza, havia mais pacientes sem histórico 
de câncer com probabilidade de ter o tratamento 
escalado para o cenário de cuidados intensivos em 
comparação com pacientes com histórico de câncer 
ou em tratamento ativo. Assim, por exemplo, 14,6% das 
pessoas sem histórico de câncer em comparação com 
apenas 7,6% dos pacientes com histórico de câncer 
ou 9,5% em tratamento ativo tiveram seus cuidados 
escalados para o cenário de cuidados intensivos. E 
em termos de ventilação mecânica invasiva, 8,9% dos 
pacientes sem histórico de câncer que desenvolveram 
a COVID acessaram a ventilação mecânica invasiva em 
comparação com apenas cerca de 4% daqueles com 
histórico ou câncer ativo. Em termos de óbitos: cerca de 
30% em pacientes sem histórico de câncer, mas muito 
maior, 44% e 42% dos pacientes com histórico de câncer 
ou tratamento ativo, respectivamente.

E o Dr. Palmieri apresentou alguns dados agradáveis, 
no entanto, não ajustados sobre a probabilidade de 
sobrevivência de pacientes com a COVID com histórico de 
câncer em comparação com nenhum histórico de câncer, 
e houve uma diferença notável em termos de mortalidade 
em 30 dias. Era de 28,5% sem histórico de câncer, em 
comparação com 40,5% com câncer, portanto, uma 
mortalidade em 30 dias muito maior para nossos pacientes 
com câncer que desenvolveram a COVID.
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E em termos de divisão por faixa etária, isso foi bastante 
notável em relação aos pacientes muito idosos, com mais 
de oitenta anos, embora houvesse uma ligeira diferença 
na mortalidade em 30 dias, com ou sem câncer, para 
mais de 80 anos; a mortalidade em 30 dias foi alta em 
46,8% para pessoas com histórico de câncer contra 
42,5% para pessoas sem histórico de câncer; portanto, a 
mortalidade em 30 dias foi alta, independentemente do 
câncer, principalmente devido à idade. Mas quando você 
olha para pacientes com menos de 50 anos, a diferença 
é muito significativa na mortalidade em 30 dias. Portanto, 
para pacientes com menos de 50 anos sem câncer, houve 
uma mortalidade em 30 dias de 6,3% em comparação 
com 18,7% se tivessem um histórico de câncer ou câncer 
ativo, que é uma diferença muito drástica. 

Logo, em termos de conclusão, os dados vieram de 
uma grande série prospectiva do Reino Unido, 10% dos 
pacientes hospitalizados com COVID-19 tinham histórico 
de câncer. Em termos de sintomas apresentados, não 
houve diferença entre ter histórico de câncer ou câncer 
ativo e não ter câncer. Foram observadas diferenças 
significativas nas admissões em cuidados intensivos e no 
acesso à ventilação mecânica invasiva entre pacientes 
com ou sem câncer. Pacientes com histórico relatado de 

câncer tiveram uma sobrevida pior do que aqueles sem 
câncer e, embora a sobrevida absoluta fosse pior em 
pacientes com câncer mais velhos, o impacto do câncer 
na sobrevida foi maior nos pacientes com câncer com 
menos de 50 anos. Obviamente, como todos os estudos 
como este, faltavam alguns dados, em particular a falta 
de informações sobre o tipo, estágio e tratamentos do 
câncer, mas acho que este grupo publicará esses dados 
e se aprofundará; portanto, é um conjunto de dados 
muito importante.

Outro estudo que veio do Cincinnati Cancer Center 
apresentado pelo Wise-Draper examinou um conjunto 
de dados dos EUA e analisou os resultados relacionados 
ao tratamento sistêmico do câncer em pacientes com 
infecção pela COVID-19, cujo objetivo era correlacionar 
complicações da COVID e mortalidade, acho que foi 
em 30 dias, em pacientes com câncer, e correlacionar 
isso com o período dos seus tratamentos de câncer. 
Foram examinados os tipos de tratamento de câncer, 
quimioterapia e imunoterapia, tratamentos direcionados 
e tratamentos endócrinos. Eles dividiram em menos de 

duas semanas após o paciente ser diagnosticado com 
COVID; duas a quatro semanas a partir do momento 
em que o paciente foi diagnosticado com COVID ou se 
o paciente foi diagnosticado com COVID e teve que ser 
tratado um a três meses antes ou três a doze meses antes 
disso. A quimioterapia foi de longe a terapia anticâncer 
mais comum usada com cerca de 30% dos pacientes 
que tiveram COVID em duas semanas do tratamento; 
terapia direcionada a 39% e tratamento endócrino a 
33%. E basicamente pacientes com cânceres sólidos e 
hematológicos foram incluídos no estudo.

As complicações foram altas, independentemente de 
quando o paciente recebeu o tratamento; portanto, 
as hospitalizações foram de cerca de 55 a 60%, o que é 
elevado em termos de quem precisa de oxigênio: mais de 
40%. Em relação à admissão na UTI, foi um pouco maior 
para o grupo de 1 a 3 meses, e a ventilação mecânica 
variou de 10 a 14%. Em termos de taxas de mortalidade 
padronizadas, para pacientes que receberam tratamento 
duas semanas após o desenvolvimento da COVID-19, a 
taxa de mortalidade padrão foi mais alta para aqueles 
que receberam quimioterapia em combinação com 
imunoterapia; portanto, quimioimunoterapia, com uma 
taxa padrão de mortalidade de 2,13 tão mais alta, parece 
ser. A taxa padrão de mortalidade para tratamento 
endócrino foi de 0,64. O apresentador observou que para 
os pacientes de um a três meses a maior taxa padrão 
de mortalidade ocorreu nos pacientes que receberam 
terapias direcionadas, que foi uma taxa de risco de 2,31. Eles 
se aprofundaram um pouco mais nisso e parece que isso 
foi impulsionado por pacientes que receberam anticorpos 
anti-CD20; portanto, pode estar associado à depleção de 
células B, o que seria esperado acontecer mais ou menos 
naquele período. Portanto, esses pacientes pareciam 
justamente o pior. Se examinarmos a mortalidade em 30 
dias pela maioria dos tipos de tratamento, foi de 30%, a 
mais alta nos grupos de quimioterapia/imunoterapia e 
variou de 11%, a mais baixa para pacientes em tratamento 
endócrino, ou 18%, por exemplo, para quimioterapia e 14% 
para apenas imunoterapia. 
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duas semanas após o paciente ser diagnosticado com 
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em que o paciente foi diagnosticado com COVID ou se 
o paciente foi diagnosticado com COVID e teve que ser 
tratado um a três meses antes ou três a doze meses antes 
disso. A quimioterapia foi de longe a terapia anticâncer 
mais comum usada com cerca de 30% dos pacientes 
que tiveram COVID em duas semanas do tratamento; 
terapia direcionada a 39% e tratamento endócrino a 
33%. E basicamente pacientes com cânceres sólidos e 
hematológicos foram incluídos no estudo.

As complicações foram altas, independentemente de 
quando o paciente recebeu o tratamento; portanto, 
as hospitalizações foram de cerca de 55 a 60%, o que é 
elevado em termos de quem precisa de oxigênio: mais de 
40%. Em relação à admissão na UTI, foi um pouco maior 
para o grupo de 1 a 3 meses, e a ventilação mecânica 
variou de 10 a 14%. Em termos de taxas de mortalidade 
padronizadas, para pacientes que receberam tratamento 
duas semanas após o desenvolvimento da COVID-19, a 
taxa de mortalidade padrão foi mais alta para aqueles 
que receberam quimioterapia em combinação com 
imunoterapia; portanto, quimioimunoterapia, com uma 
taxa padrão de mortalidade de 2,13 tão mais alta, parece 
ser. A taxa padrão de mortalidade para tratamento 
endócrino foi de 0,64. O apresentador observou que para 
os pacientes de um a três meses a maior taxa padrão 
de mortalidade ocorreu nos pacientes que receberam 
terapias direcionadas, que foi uma taxa de risco de 2,31. Eles 
se aprofundaram um pouco mais nisso e parece que isso 
foi impulsionado por pacientes que receberam anticorpos 
anti-CD20; portanto, pode estar associado à depleção de 
células B, o que seria esperado acontecer mais ou menos 
naquele período. Portanto, esses pacientes pareciam 
justamente o pior. Se examinarmos a mortalidade em 30 
dias pela maioria dos tipos de tratamento, foi de 30%, a 
mais alta nos grupos de quimioterapia/imunoterapia e 
variou de 11%, a mais baixa para pacientes em tratamento 
endócrino, ou 18%, por exemplo, para quimioterapia e 14% 
para apenas imunoterapia. 

 

Houve alguns estudos interessantes. Este é um estudo 
italiano que analisou como os oncologistas italianos que 
tratavam de pacientes com câncer de mama possam 
ter alterado a prescrição de quimioterapia durante a 
COVID. Eles compararam os padrões de prescrição antes 
e depois da COVID. Eles prepararam um questionário e 
fizeram uma série de perguntas aos oncologistas sobre 
como as coisas mudaram durante a COVID. 

E, de forma interessante, os oncologistas que prescreveram 
paclitaxel semanalmente antes da COVID ficou em 93,9% 
e isso caiu para 68,5%, indicando que os oncologistas 
estavam tentando, eu acho, manter os pacientes longe 
do hospital e aumentar os intervalos entre a aplicação 
da quimioterapia. Da mesma forma, o número de 
pacientes que receberam tratamento com alta dose 
caiu. Em termos de cenário metastático, observou-se 
de novo que o uso semanal de paclitaxel diminuiu. Mas 
também, especialmente para os pacientes com doença 
metastática, mas com cargas mais baixas da doença 
ou para tumores luminais muito sensíveis a hormônios 
com características menos agressivas, a prescrição de 
inibidores de CDK4/6 desse grupo específico diminuiu 
durante o pico da COVID. 

As informações fornecidas por esta atividade CE são 
apenas para finalidade de educação continuada e 
não se destinam a substituir a opinião médica/clínica 
independente de um prestador de serviços de saúde no 
que diz respeito às opções de diagnóstico e tratamento 
de uma condição médica de um determinado paciente. 

A USF é uma Instituição a favor de Igualdade de 
Oportunidades / Ação Afirmativa / Igualdade de Acesso. 

A USF Health é credenciada pelo Conselho de 
Credenciamento para Educação Médica Continuada 
(Accreditation Council for Continuing Medical Education, 
ACCME), pelo Centro Americano de Credenciamento 
de Enfermeiras e pelo Conselho de Credenciamento 
para Educação em Farmácia (Accreditation Council for 
Pharmacy Education, ACPE) para oferecer educação 
continuada aos profissionais de saúde. Como provedor 
credenciado, a USF Health é obrigada a divulgar 
informações pessoais aos órgãos credenciados 
pertinentes que certificam a CME/CE para processar 
créditos/ horas de contato, cumprir com as exigências de 
relatórios e para fins de manutenção de registros internos 
e de regulamentação. A USF Health não compartilha ou 
vende qualquer informação de contato ou identificadores 
próprios a nenhum patrocinador comercial, anunciante 
ou terceiro sem a permissão específica do indivíduo. 

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. 

Este conteúdo é voltado para profissionais de saúde. 

Muito obrigada pela atenção e espero que todos fiquem 
bem durante a COVID. Espero que nosso próximo encontro 
sobre câncer possa ser presencial. Obrigada. 


