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tastatectomia não é recomendada de rotina por estas Diretrizes devido
à falta de estudos randomizados que a justifiquem.

Casos selecionados como, por exemplo, fratura óssea ou
acometimento do canal medular, podem se beneficiar de técnicas
cirúrgicas locais com ou sem radioterapia complementar.

6.2 RADIOTERAPIA
A radioterapia é utilizada para tratamento adjuvante, após a

cirurgia, e está indicada em pacientes com pelo menos uma das
seguintes situações: quatro ou mais linfonodos positivos; segmen-
tectomia (cirurgia conservadora de mama); margem positiva, quando
não for possível nova intervenção cirúrgica; e tumores maiores ou
iguais a 5 cm. Em casos de pacientes com um a três linfonodos
positivos, deve-se analisar o risco-benefício da radiotera-
p i a . ( 11 , 4 9 , 5 0 )

O tratamento conservador da mama consiste em uma cirurgia
conservadora associada a radioterapia adjuvante. De acordo com o
esquema atual de referência (50 Gy em 25 frações), esta consiste em
25 sessões de radioterapia durante 5 semanas mais uma dose adi-
cional sobre o leito tumoral. O desenvolvimento da irradiação hi-
pofracionada (redução do número de frações e da dose total) permite
propor às pacientes tratamentos mais curtos. A irradiação da mama
com este esquema deve ser estimulada, considerando que o efeito
sobre o controle locorregional e a sobrevida seja idêntico ao esquema
padrão, sem aumentar efeitos secundários nem acarretar prejuízo es-
tético. Atualmente, o hipofracionamento não é recomendado no caso
de quimioterapia adjuvante ou após mastectomia ou irradiação lin-
fática associada, devendo ser considerada nas pacientes com mais de
50 anos em caso de tumores pT1, pT2, pN0 , M0 e RH positivos, não
de alto grau histológico e na ausência de êmbolos vasculares pe-
ritumorais e após ressecção com margens livres, reduzindo o tra-
tamento para 13 a 16 frações.(11,51,52)

A radioterapia parcial da mama tem por objetivo limitar o
volume de irradiação unicamente ao leito tumoral. Pode ser realizada
por meio de diversas técnicas; entretanto, atualmente, ainda deve ser
empregada somente dentro de estudos controlados.(53,54)

A radioterapia também é utilizada como método de trata-
mento paliativo (p. ex., em caso de metástase óssea, metástase ce-
rebral, síndrome de compressão medular neoplásica). Outra possi-
bilidade de indicação é no tratamento neoadjuvante, particularmente
se houver falha da quimioterapia ou hormonioterapia prévia.(49-
51,55)

6.3 TERAPIA MEDICAMENTOSA SISTÊMICA (QUI-
MIOTERAPIA)

6.3.1 Quimioterapia adjuvante (profilática)
O uso da quimioterapia adjuvante é responsável, pelo menos

em parte, pela redução da mortalidade por câncer de mama, vista em
quase todos os países ocidentais. (56) As meta-análises mostram que
os benefícios relacionados ao tratamento adjuvante são maiores para
sobrevida livre de doença (SLD), em comparação aos dados de mor-
talidade, sendo observado benefício tanto para sobrevida em 5 anos
como em 15 anos e esperando-se que maiores benefícios sejam al-
cançados no futuro com o desenvolvimento de novos fárma-
cos.(57,58)

De forma geral, devem ser consideradas, para seleção de
quimioterapia adjuvante, as características clínicas do paciente e as
características do tumor. Pacientes com risco intermediário ou alto
(Tabela 1) devem inicialmente ser considerados para tratamento, des-
de que não haja contraindicação clínica. A hormonioterapia adjuvante
está indicada em todas as pacientes com receptores hormonais po-
sitivos, em virtude de apresentar poucos efeitos colaterais ou con-
traindicações e eficácia comprovada. A Tabela 2 apresenta a re-
comendação do tratamento adjuvante destas Diretrizes. Tratamentos
alternativos de quimioterapia não apresentados nesta tabela podem ser
considerados a critério da equipe multidisciplinar e após avaliação
dos riscos e benefícios do tratamento proposto.

Meta-análise da Cochrane concluiu que as pacientes que
recebem radioterapia antes da quimioterapia apresentaram maior in-
cidência de sepse e neutropenia. Idealmente o intervalo entre a ra-
dioterapia e a cirurgia não deve ultrapassar 7 meses.(59) O uso
concomitante de hormonioterapia e quimioterapia pode ser deletério e
não é recomendado nestas Diretrizes.(60)

O câncer de mama RE positivo e RP positivo compreende o
tipo mais comum de câncer de mama, correspondendo a 75% de
todos os casos.

Para as mulheres com RH positivos, as opções de tratamento
hormonal adjuvante são o tamoxifeno (TMX) na dose de 20 mg por
dia, indicado em mulheres na pré-menopausa e pós-menopausa, ou
um inibidor da aromatase (IA), que é indicado apenas para mulheres
na pós-menopausa. Os IA incluem o anastrazol (1 mg/dia), letrozol
(2,5 mg/dia) e exemestano (25 mg/dia). A supressão ovariana com-
binada ao uso de TMX na pré-menopausa não é recomendado por
estas Diretrizes(24). Estudos estão em andamento para avaliar a com-
binação de IA e ablação ovariana na pré-menopausa, sendo essa
combinação ainda considerada experimental.

O TMX é um modulador seletivo do receptor de estrogênio
(SERM) que inibe o crescimento das células do câncer da mama por
antagonismo competitivo de estrogênio. Em meta-análise do
EBCTCG, foi evidenciado que, após 5 anos de TMX, a redução do
risco de recorrência é mais evidente nos dez primeiros anos (0,53 nos
primeiros 5 anos e 0,68 nos 5 anos seguintes). A redução do risco
entre os anos 10 a 14 é de 0,97. Em relação à mortalidade, esta foi
reduzida em 1/3 nos primeiros 15 anos (ganho absoluto de 9%), e,
mesmo na doença pouco positiva para receptores de estrogênio, a
redução de recorrência foi substancial (RR 0,67). A redução do risco
em relação à mortalidade nos anos 0 a 4 teve RR 0,71 [0,05], RR
0,66 [0,05] durante os anos 5 a 9 e RR 0,68 [0,08] durante anos 10
a 14 (p <0,0001).(61)

O benefício da terapia adjuvante com IA foi avaliado na
meta-análise do EBCTCG de 2010. O uso isolado de IA upfront
comparativamente ao TMX, avaliando 9.856 mulheres com média de
seguimento de seis anos. O tratamento com um IA resultou em
redução do risco de recorrência em cinco anos, em comparação ao
tamoxifeno ([RR 0,77, p <0,00001), levando a uma redução absoluta
de 3% em cinco anos no risco de recorrência (12% versus 15%). A
redução do risco de morte estatisticamente não significativa foi de
0,89, p> 0,1. Isso se traduziu em uma redução de 1% em cinco anos
na mortalidade por câncer de mama (7% versus 8%). (62)

Em relação à modalidade de switch, quando há a troca de
medicamento após 2-3 anos de uso de cada um até completar 5 anos,
foi feita uma segunda análise com 9.015 mulheres acompanhadas por
uma média de quatro anos, que foram tratadas com tamoxifeno por
dois ou três anos e depois foram randomizadas para o tratamento com
uma IA versus continuar com tamoxifeno até completar 5 anos. A
terapia de switch reduziu o risco de recidiva seis anos após o tra-
tamento de 8% versus 11% (RR 0,71, p <0,00001). A redução na
mortalidade em 5 anos foi de 6% versus 8 % (RR de 0,79, p =
0,004).(63)

Uma outra forma de tratamento adjuvante, é iniciar o IA em
mulheres que completam cinco anos de tamoxifeno. A evidência que
suporta esta sequência de tratamento vem do estudo MA.17, que
avaliou o tamoxifeno seguido por letrozol. O estudo incluiu 5.187
mulheres em pós-menopausa (46% com linfonodo positivo, 98% RE-
positivo) que completaram 5 anos de tamoxifeno adjuvante e foram
aleatoriamente designadas para a hormonioterapia com letrozol (2,5
mg por dia, durante 5 anos) ou placebo. Com um acompanhamento
médio de 64 meses, o tratamento com letrozol resultou em melhora
na sobrevida livre de doença (HR 0,68, 95% CI 0,45-0,61).(64)

A análise conjunta dos 17.477 pacientes inscritas nos estudos
aTTom e ATLAS apresentou uma redução de 9% no risco de morte
após as pacientes receberam 10 versus 5 anos de tamoxifeno durante
todo o período de acompanhamento (RR 0,91, IC 95% [0,84, 0,97] ,
p = 0,008), com redução do risco relativo aumentada para 16% a
partir de 10 anos (RR 0,84, IC [0,77, 0,93] 95%, p =
0,0007).(65,66)

Estas Diretrizes recomendam o uso de TMX por 5 anos nos
casos de mulheres na pré-menopausa. Para aquelas em pós-meno-
pausa, recomenda-se o uso de IA por 5 anos ou a modalidade de
switch até completar 5 anos. Não se recomenda tratamento estendido
por 10 anos com IA nas pacientes em pós-menopausa que fizeram
uso de IA como primeira linha ou modalidade de switch, contudo o
uso estendido de IA após 5 anos de tamoxifeno pode ser considerado
individualmente. Adicionalmente, o uso de TMX estendido por 10
anos deve ser considerado individualmente em pacientes com tumores
de alto risco de recidiva, após a avaliação dos riscos e benefícios pela
equipe médica assistente.

A quimioterapia adjuvante está indicada em pacientes com
tumores de risco intermediário e alto. (Tabela 1).(56)

A meta-análise do EBCTCG concluiu que 6 ciclos de ci-
clofosfamida mais metotrexato mais 5-fluorouracila (CMF clássico) e
4 ciclos de doxorrubicina (adriamicina) mais ciclofosfamida (AC) são
equivalentes, levando a redução da recorrência em 8 anos em cerca de
um terço e redução de 20%-25% na mortalidade, mostrando também
que esquemas com menores doses de antraciclinas são menos efe-
tivos. Uma outra questão abordada foi a que quimioterapia além de 4
ciclos de AC como ciclofosfamida mais doxorrubicina mais 5-fluo-
rouracila (FAC) por 6 ciclos ou ciclofosfamida mais epirrubicina mais
5-fluorouracila (FEC) por 6 ciclos ou 4 ciclos de AC mais taxano
resultam em maior benefício com redução adicional de 15%-20% na
mortalidade.(66)

A associação de taxano sequencialmente a antracíclico não
aumentou o risco de mortalidade por leucemia ou insuficiência car-
díaca congestiva, como os esquemas com maiores doses de antra-
cíclicos. Os esquemas de taxano com maior evidência de benefício a
partir de estudos individuais até o momento não corroborados por
meta-análise são paclitaxel semanal por 12 semanas e docetaxel a
cada 3 semanas por 4 ciclos. Estes esquemas se mostraram superiores
em sobrevida livre de doença e sobrevida global, quando comparados
ao docetaxel semanal e paclitaxel a cada 3 semanas. O estudo que
mostrou este dado testou quatro braços com taxano sequencial a 4
ciclos de AC, realizado com mais de 4.000 mulheres com axila
positiva e axila negativa de alto risco. Outra consideração a ser feita
é que o uso de paclitaxel semanal mostrou melhor tolerância, com
menor incidência de neutropenia febril, mialgia, astenia e intolerância
digestiva; sendo a neuropatia periférica mais incidente no esquema
semanal.(67)

Em caso de contraindicação a antracíclicos, pode-se indicar a
quimioterapia com docetaxel mais ciclofosfamida (TC) por 4 ciclos
ou 6 ciclos de CMF. O esquema TC foi comparado com AC em
pacientes operáveis em estágio de I-III, e ao final de 7 anos houve
maior benefício em relação a sobrevida livre de doença e sobrevida
global (81% versus 75% e 87% versus 82%, respectivamente), com
significância estatística. O perfil de toxicidade foi diferente, com
maior incidência de neutropenia no grupo do TC e maior toxicidade
em relação a náusea e vômitos para o grupo do AC.(68-70)

Inexiste esquema de quimioterapia adjuvante considerado co-
mo padrão, e outros esquemas também avaliados por meta-análise são
descritos como quimioterapia de terceira geração, como o FEC (5-
fluorouracil mais epirrubicina mais ciclofosfamida) por três ciclos
seguidos de docetaxel 100 mg/m2 por 3 ciclos ou paclitaxel 80 mg/m2

semanal por 8 ciclos; ou doxorrubicina mais ciclofosfamida (AC)
mais taxano dose densa e o esquema TAC (docetaxel, doxorrubicina
e ciclofosfamida) por 6 ciclos. Os dois últimos esquemas são con-
siderados mais complexos, envolvendo antibioticoterapia profilática e
profilaxia primária com fatores estimuladores de colônias de ma-
crófagos/granulócitos.(71-74) O tempo para início da quimioterapia
deve ser inferior a 12 semanas após a cirurgia, embora diversos
estudos mostrem dados divergentes.(75-77)

Os casos de câncer de mama com laudo histopatológico de
carcinoma mucinoso, cribiforme, adenoide cístico, papilífero ou tu-
bular são subtipos considerados de bom prognóstico, não sendo in-
dicada quimioterapia em caso de tumores de até 3 cm e linfonodo
negativo.(78,79).

Cerca de 20% das pacientes com câncer de mama invasivo
apresentam superexpressão ou amplificação do HER-2.(79,80) O on-
cogene HER-2 é responsável pela codificação de uma glicoproteína
transmembrana com atividade de tirosinoquinase intracelular, sendo o
receptor HER-2 fundamental para a ativação de vias de sinalização
associadas à proliferação e diferenciação celular e possivelmente de
mecanismos de controle da angiogênese.(80,81) O trastuzumabe é um
medicamento antineoplásico biológico (anticorpo monoclonal huma-
nizado anti-HER-2) utilizado na quimioterapia do carcinoma de ma-
ma que superexpressa o HER-2.(82-88)

Inexistem ensaios clínicos com a combinação de trastuzu-
mabe e hormonioterapia adjuvantes, sem quimioterapia adjuvante.
Todos os grandes estudos de quimioterapia adjuvante com trastu-
zumabe envolveram a combinação de quimioterapia, baseada ou não
em antraciclinas, com trastuzumabe, com a hormonioterapia adju-
vante sendo utilizada nos pacientes com receptor hormonal positivo
durante a fase de trastuzumabe em monoterapia.

Os esquemas de quimioterapia mais comumente utilizados
para o tratamento adjuvante associados ao trastuzumabe estão cen-
trados em torno da utilização de antraciclina combinada ou não a
taxano. Os principais resultados com a associação de trastuzumabe à
quimioterapia baseada em antraciclina vem da análise conjunta dos
estudos NSABP B31 e NCCTG N9831.(83)

A incorporação do trastuzumabe foi aprovada pela CONI-
TEC(87) para a quimioterapia do câncer de mama HER-2 positivo,
confirmado por exame molecular, com alto risco de recidiva, em
terapia adjuvante (câncer inicial ou câncer locorregionalmente avan-
çado) ou prévia (câncer locorregionalmente avançado), conforme cri-
térios abaixo:

- Ausência de doença cardíaca sintomática;
- Fração de ejeção cardíaca igual ou superior a 55% de-

monstrada no mês anterior ao início da quimioterapia com trastu-
zumabe;

- Comorbidades compatíveis com expectativa de vida para
além de 5 anos.

Em se aplicando a quimioterapia prévia (com ou sem tras-
tuzumabe), não se faz necessária ou indicada a quimioterapia ad-
juvante, estando a modalidade de tratamento "adjuvante" recomen-
dada quando não houve exposição prévia à quimioterapia.

A incidência de toxicidade cardíaca com o uso do tras-
tuzumabe foi baixa nos estudos clínicos prospectivos, variando entre
1% e 4%, sendo comumente reversível se detectada precocemente, e
com boa resposta ao tratamento clínico.(89,90) O uso de trastuzu-
mabe deve ser interrompido nos pacientes que apresentarem sintomas
de insuficiência cardíaca e evidência de diminuição da FE até que
retorne a função cardíaca normal. Pacientes que não apresentarem
melhora não deverão recomeçar o uso de trastuzumabe. Havendo
interrupção do uso de trastuzumabe por intervalo igual ou superior a
6 semanas, por qualquer motivo, pode ser repetida a dose inicial.

Desta forma, a quimioterapia adjuvante do câncer de mama é
indicada conforme o risco apresentado pela paciente e está resumido
na Tabela 2.

TABELA 2 - Esquemas quimioterápicos sugeridos de tra-
tamento de acordo com risco

R I S C O / S TA -
TUS HOR-

MONAL

P R É - M E N O PA U -
SA

P Ó S - M E N O PA U S A

Baixo Risco Tamoxifeno - se
RH positivo - por 5 anos.

Tamoxifeno ou inibidor da
aromatase upfront*, ou swit-

ch** - se RH positivo.
Casos individuais podem ser

selecionados para
Casos individuais podem ser

selecionados para
quimioterapia: AC por 4 ci-

clos, TC por 4 ciclos ou
CMF

quimioterapia: AC por 4 ci-
clos, TC por 4 ciclos ou CMF

por 6 ciclos.
por 6 ciclos.

Risco Interme-
diário

Tamoxifeno se RH positivo
- por 5 anos.

AC ou FAC ou FEC ou TC
ou

Tamoxifeno ou inibidor da
aromatase upfront* ou swit-

ch** - se RH positivo.

AC ou FAC ou FEC ou TC
ou

AC por 4 ciclos seguido por 4
ciclos de docetaxel

AC por 4 ciclos seguido por
4 ciclos de docetaxel

100mg/m2 a cada 21 dia
s ou paclitaxel 80mg/m2 se-

manal por 12 ciclos; ou
FEC por 3 ciclos seguido
por 3 ciclos de docetaxel

100mg/m2 a cada 21 dias ou
paclitaxel 80mg/m2 semanal

por 12 ciclos; ou
100mg/m2 a cada 21 dias

ou paclitaxel
FEC por 3 ciclos seguido por

3 ciclos de docetaxel
100mg/m2 a cada 21 dias ou
paclitaxel 80mg/m2 semanal

por 8 ciclos.
80mg/m2 semanal por 8 ci-

clos.
Alto Risco FAC ou FEC por 6 ciclos

ou
AC por 4 ciclos seguido por

4 ciclos de docetaxel
100mg/m2 a cada 21 dia

FAC ou FEC por 6 ciclos ou
AC por 4 ciclos seguido por 4

ciclos de docetaxel

100mg/m2 a cada 21 dias ou
paclitaxel 80mg/m2 semanal
por 12 ciclos; ou FEC por 3

ciclos seguido



Nº 188, quinta-feira, 1 de outubro de 2015104 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012015100100104

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

s ou paclitaxel 80mg/m2 se-
manal por 12 ciclos; ou

FEC por 3 ciclos seguido
por 3 ciclos de docetaxel
100mg/m2 a cada 21 dias

ou paclitaxel 80mg/m2

por 3 ciclos de docetaxel
100mg/m2 a cada 21 dias ou

paclitaxel 80mg/m2
semanal por 8 ciclos;

Se HER-2 positivo adicionar
trastuzumabe.

semanal por 8 ciclos;

Se HER-2 positivo
***

Se RH positivo - tamoxifeno
por 5 anos,

adicionar trastuzumabe. ***

Se RH positivo -

caso paciente em pós-meno-
pausa. Ao fim deste

tamoxifeno ou inibidor de aro-
matase upfront, ou

switch.
período, considerar 5 anos

de inibidor de aromatase co-
mo

adjuvância estendida.
Caso em pré-menopausa,

considerar terapia

estendida por 10 anos com
TMX.

Esquemas quimioterápicos: AC-doxorrubicina 60mg/m2 mais
ciclofosfamida 600mg/m2; FAC- 5-fluorouracila 500mg/m2 mais do-
xorrubicina 50mg/m2 mais ciclofosfamida 500mg/m2; FEC - 5-fluo-
rouracila 500mg/m2 mais epirrubicina 100 mg/m2 mais ciclofosfamida
500mg/m2; TC - docetaxel (taxotere) 75 mg/m2 mais ciclofosfamida
600 mg/m2;

* Iniciar hormonioterapia com um inibidor de aromatase por
cinco anos.

** Iniciar hormonioterapia com um inibidor de aromatase ou
com o tamoxifeno por dois ou três anos e depois trocar pelo ta-
moxifeno ou por um inibidor de aromatase, respectivamente, até
completar cinco anos.

*** ADJUVANTE (profilática, pós-operatória): Esquema
abreviado (concomitante à quimioterapia com docetaxel ou vinorel-
bina): dose inicial de 4 mg/Kg, IV, em 1 hora e doses subsequentes de
2 mg//Kg, IV, em 30 minutos, semanalmente durante 8 semanas, total
de 9 semanas de tratamento. Esquema estendido de 26 semanas (iní-
cio concomitante à quimioterapia com taxano): dose inicial de 8
mg/Kg, IV, em 1 hora e 8 doses subsequentes de 6 mg//Kg, IV, em 30
minutos, a cada 3 semanas. Esquema estendido de 52 semanas (12
meses): dose Inicial de 8 mg/Kg, IV, em 1 hora e 16 doses sub-
sequentes de 6 mg//Kg, IV, em 30 minutos, a cada 3 semanas. PRÉ-
VIA (neoadjuvante ou citorredutora, pré-operatória - início conco-
mitante à quimioterapia com antraciclina ou taxano): dose Inicial de
4 mg/Kg, IV, em 1 hora e 23 doses subsequentes de 2 mg/Kg, IV, em
30 minutos, semanalmente. Note-se que a quimioterapia adjuvante
com trastuzumabe do carcinoma de mama HER-2 positivo pode ser
classificada como poliquimioterapia (quimioterapia com trastuzuma-
be) e monoquimioterapia (uso exclusivo de trastuzumabe após a po-
liquimioterapia com trastuzumabe).

Casos especiais
Com relação às pacientes idosas, caso tenham indicação de

quimioterapia adjuvante, deve-se realizá-la com esquemas e doses
ideais. Recente estudo verificou que tratamento adjuvante com ca-
pecitabina foi inferior ao tratamento com AC por 4 ciclos.(91). No
caso de pacientes obesas, deve-se seguir as doses preconizadas com
área de superfície corporal real. Estudos com antracíclicos mostram
que não há maior incidência de neutropenia febril ou maior mor-
talidade.(92)

Outra situação a ser considerada em câncer de mama é seu
desenvolvimento durante a gestação, em que a incidência, assim co-
mo no homem, representa 1% dos casos. A cirurgia na gestante
também é considerada como tratamento principal (há controvérsias
em relação ao LS e a cirurgia conservadora devido ao uso de ra-
diotraçadores, uso do azul patente e necessidade de radioterapia com-
plementar, respectivamente). A quimioterapia deve ser evitada no
primeiro trimestre, devido ao maior risco de anomalias congênitas,
anomalias cromossômicas, natimorto e aborto, com risco estimado de
malformação fetal durante a exposiçãono primeiro trimestrede 15% a
20% (contra 2% a 3% entre todos os nascidos vivos). A dose de
quimioterapia deve seguir a superfície corporal ao longo do tra-
tamento. Os esquemas quimioterápicos com maiores fontes de dados
de segurança são os que contêm antraciclina, que devem ser re-
servados durante o segundo e terceiro trimestres, devendo-se ter o
cuidado adicional de evitar o período do nadir próximo ao fim da
gestação para minimizar complicação puerperal.

No entanto, a quimioterapia no segundo ou terceiro trimestre
foi associada a restrição do crescimento intrauterino, menor idade
gestacional ao nascimento (prematuridade) e baixo peso ao nascer
cerca de metade das crianças expostas. Dados de segurança sobre o
uso de taxano durante a gravidez são limitados. O uso de tras-
tuzumabe durante a gravidez é contraindicado, pois a exposição a
trastuzumabe durante a gravidez pode provocar oligoidrâmnio, que
em alguns casos pode levar a hipoplasia pulmonar, anormalidades do
esqueleto e morte neonatal. O metotrexato deve ser evitado em todas
as fases da gestação devido ao seu efeito abortivo e potencial te-
ratogênico. Como regra geral, a amamentação deve ser evitada em
mulheres, enquanto estiver recebendo quimioterapia, como ou sem
trastuzumabe e hormonioterapia, assim como a contracepção em mu-
lheres férteis deve ser orientada em pacientes em tratamento com
esses medicamentos. (93-96)

6.3.2 Quimioterapia prévia (neoadjuvante/citorredutora)
Os estudos clínicos e meta-análises confirmam que não há

diferença na ordem de administração da quimioterapia em relação ao
tratamento cirúrgico, podendo ser administrado antes ou após, no caso
de doença inicialmente operável.(97-99)

O tratamento prévio sistêmico geralmente é realizado nos
casos em que a intervenção cirúrgica não é possível (estágios avan-
çados) ou não está indicada (carcinoma inflamatório) ou em casos em
que se deseja cirurgia conservadora da mama.

Os estágios avançados referem-se aos estágios IIIA, IIIB e
IIIC, e a sua apresentação clínica inclui tumores acima de 5 cm,
linfonodos axilares numerosos ou aderidos, infiltração de pele ou
parede torácica, ou acometimento de linfonodo supraclavicular. Os
estudos sobre terapia neoadjuvante incluíram pacientes operáveis (es-
tágio I a II), o que pode ter superestimado os benefícios dessa mo-
dalidade terapêutica.(100-107)

A pesquisa de LS realizada no momento da cirurgia de-
finitiva, após a terapia sistêmica neoadjuvante, resultou em taxas mais
baixas de identificação do LS (possivelmente devido a alterações
estruturais nos vasos linfáticos após a quimioterapia prévia) e maior
taxa de falso negativo, em comparação com o mesmo procedimento
realizado antes dessa terapia.(97,98,104)

Os esquemas de quimioterapia descritos na Tabela 2 no cam-
po alto risco podem ser utilizados para a quimioterapia neoadju-
vante.

O benefício do trastuzumabe neoadjuvante foi demonstrado
por uma análise combinada de dois estudos clínicos aleatorizados, em
que os pacientes foram submetidos a tratamento com quimioterapia
isolada ou quimioterapia associada ao trastuzumabe. Foi demonstrado
um ganho estatisticamente significativo na taxa de resposta patológica
completa (RPc) - 43% versus 20% -, redução na taxa de recorrência
de doença (26% versus 39%) e uma tendência para redução de mor-
talidade (13% versus 20%), para a combinação de quimioterapia com
trastuzumabe.(108)

O estudo TECHNO avaliou a eficácia e segurança da com-
binação epirrubicina e ciclofosfamida seguida de paclitaxel e tras-
tuzumabe como tratamento neoadjuvante em pacientes com o HER-2
superexpresso. Os pacientes tinham tumores maiores ou iguais a 2,0
cm ou carcinoma inflamatório e tinham a superexpressão de HER-2
confirmada. A sobrevida global em 3 anos foi de 96% em pacientes
com RPc em comparação com 86% em pacientes sem RPc (P =
0,025).(109)

Diversos estudos avaliaram a comparação direta entre qui-
mioterapia isolada e a quimioterapia com trastuzumabe em neoad-
juvância. O estudo NOAH foi um estudo de superioridade, que com-
parou quimioterapia neoadjuvante isolada em pacientes HER-2 po-
sitivo. As pacientes que receberam trastuzumabe associado à qui-
mioterapia, apresentaram RPc superior (39% versus 19%; p = 0,001),
ganho de sobrevida livre de eventos (HR 0,58; p = 0,0126) e ganho
de sobrevida global (HR 0,62; p = 0,114).(110)

É aceitável a adaptação de esquemas de quimioterapia para
este subgrupo de pacientes, tomando com base os seguintes preceitos:
evitar concomitância de trastuzumabe e antraciclinas, uso sequencial
de antraciclinas e taxanos e concomitância de trastuzumabe e taxanos.
( 1 0 8 , 111 )

A hormonioterapia também pode ser usada com intuito
neoadjuvante para tratamento inicial (1ª linha) de pacientes na pós-
menopausa com tumor localmente avançado (estádio III), receptores
hormonais positivos e HER-2 negativo, que não receberam quimio-
terapia prévia e que não preenchem critérios para receber quimio-
terapia ou quando não seja possível o seu uso. De acordo com
estudos, os IA parecem ser superiores em relação à resposta clínica
comparativamente ao tamoxifeno. O tempo de tratamento pode variar
de 3 a 6 meses, não havendo dados de segurança suficientes para se
indicar a hormonioterapia prévia em caso de pacientes em pré-me-
n o p a u s a . ( 11 2 - 11 4 ) .

Em estudo com o uso de bevacizumabe neoadjuvante as-
sociado a quimioterapia, não se observou aumento de RPc, objetivo
primário do estudo, nas pacientes com receptores hormonais posi-
tivos; contudo nas pacientes com receptores negativos a taxa de
resposta completa foi maior (39% versus 28%). O acompanhamento
em longo prazo e novos estudos são necessários, pois não se sabe se
o aumento de RPc para um fármaco que promove anti-angiogênese
tem o mesmo impacto na sobrevida como a quimioterapia.(115)

6.3.3 Quimioterapia paliativa
O câncer de mama metastático é definido como a presença

de doença que acomete outros sítios além da mama, da parede to-
rácica e das cadeias regionais de drenagem linfática. Sabe-se que a
disseminação da doença metastática pode ocorrer através da via lin-
fática, sanguínea ou por extensão direta. (116) Mesmo sem a pers-
pectiva de cura, uma boa parte destas pacientes consegue com o
tratamento sistêmico uma sobrevida prolongada. A sobrevida mediana
de uma paciente com doença metastática é de aproximadamente 2
anos, mas pode variar, dependendo da localização da(s) metástase(s),
de poucos meses a muitos anos.(117)

Inexiste um consenso mundial sobre a melhor conduta te-
rapêutica para pacientes com câncer de mama avançado (metastático
ou recidivado), e também não há diretrizes que definam um tra-
tamento específico. Contudo existem conceitos importantes para a
seleção da melhor conduta terapêutica de acordo com cada situação.
Essa seleção depende de vários fatores que incluem as características
do paciente e do tumor, a agressividade da doença, a resposta às
terapias anteriores, o tempo desde a última exposição quimioterápica
(inclusive hormonioterápica), os agentes antineoplásicos usados no
passado e as suas doses cumulativas.

A disponibilidade e a aprovação de vários agentes, junta-
mente com a heterogeneidade regional, diversificam ainda mais os
padrões de tratamento em várias partes do mundo. O ideal é que a
terapia seja individualizada e que oncologistas possam utilizar re-
visões sistemáticas, meta-análises, ensaios clínicos e consensos re-

gionais e globais para orientar a decisão terapêutica de acordo com os
medicamentos disponíveis. Ao selecionar a terapia, o médico também
deve considerar os aspectos práticos, tais como a necessidade de
hospitalização ou logística do atendimento ambulatorial, disponibi-
lidade de medicamentos orais, efeitos adversos dos antineoplásicos e
a vontade do paciente para cumprir o esquema quimioterápico se-
lecionado.

O aumento do uso de antraciclinas, taxanos e terapias hor-
monais adjuvantes nos estágios iniciais da doença faz com que a
seleção do tratamento inicial da doença avançada ou de linhas sub-
sequentes de tratamento seja desafiadora, e principalmente a resis-
tência aos medicamentos limita as opções terapêuticas e a eficácia da
quimioterapia de resgate.

Principalmente pela heterogeneidade do câncer de mama,
não existem na literatura estudos randomizados que comprovem au-
mento da sobrevida global no tratamento paliativo da doença avan-
çada após o uso de duas linhas quimioterápicas ou de duas linhas
hormonioterápicas, excluindo-se as quimioterapia e hormonioterapia
adjuvantes. Contudo, é aceito o tratamento subsequente da doença
metastática (3ª ou 4ª linha) em consensos internacionais, dependendo
das características do paciente e da doença (10,118), com a intenção
de melhorar a qualidade de vida e paliar sintomas.

Atualmente, dispõe-se de uma ampla variedade de agentes
para tratamento hormonal no câncer de mama avançado. As prin-
cipais manipulações hormonais utilizadas são o uso de medicamentos
e a ooforectomia cirúrgica ou actínica (por radioterapia).

Os medicamentos utilizados são o tamoxifeno (119), os ini-
bidores da aromatase (exemestano, anastrozol ou letrozol), os aná-
logos do LHRH e o fulvestranto(120-122).

Na hormonioterapia paliativa deve ser considerado o status
menopausal da paciente, pois algumas opções como os inibidores da
aromatase em monoterapia não devem ser prescritos enquanto houver
função ovariana.

As pacientes em pré-menopausa que nunca foram submetidas
a tratamento com tamoxifeno têm benefício com o uso deste me-
dicamento em monoterapia. Adicionalmente, a ablação ovariana com
o uso de análogo do LHRH (ex. gosserelina) associada ao tamoxifeno
está relacionada a aumento de sobrevida global, quando comparado
ao uso de tamoxifeno isolado(123). Nas pacientes em pré-menopausa
que já foram tratadas com tamoxifeno na adjuvância ou naquelas que
já falharam com o uso de tamoxifeno em primeira linha é pre-
conizado o uso de um inibidor da aromatase associado à gosserelina
em segunda linha(124).

Os inibidores da aromatase, quando comparados ao tamo-
xifeno no tratamento em primeira linha das pacientes em pós-me-
nopausa, possuem melhor eficácia em sobrevida global(125). Em
segunda linha pode-se utilizar tamoxifeno nas pacientes submetidas a
IA anteriormente e que não falharam ao tamoxifeno no tratamento
adjuvante ou IA nas pacientes submetidas a tamoxifeno em primeira
linha. Outra opção para tratamento em segunda ou terceira linha é o
fulvestranto em dose de 250mg mensal intramuscular(126-129). A
dose de 500 mg demonstrou melhor eficácia no estudo CONFIRM
com sobrevida global de 26,4 meses para fulvestranto 500mg e 22,3
meses para 250mg (HR = 0,81; 95% IC = 0,69-0,96; nominal p =
0,02) e pode ser uma opção.(130-132)

Na falha a inibidor não esteroidal (anastrozol ou letrozol)
pode-se utilizar um inibidor esteroidal como opção (exemesta-
no).(133)

Inexiste comprovação do benefício em sobrevida global do
uso de terceira linha hormonal. Contudo, no grupo de pacientes com
doença responsiva anteriormente e lentamente progressiva, com re-
ceptores hormonais fortemente positivos em que se deseja postergar o
início da quimioterapia, ou naquelas pacientes com contraindicação
aos agentes citotóxicos, pode-se utilizar uma terceira linha hormonal
a fim de preservar os pacientes dos efeitos colaterais da quimio-
terapia.

O uso de everolimo, um inibidor tirosinoquinase da via in-
tracelular de sinalização MTOR, em combinação com exemestano
após falha da hormonioterapia, foi avaliado em estudo multicêntrico,
duplo-cego randomizado, envolveu 724 mulheres em pós-menopausa
com receptores de estrogênio positivos, HER-2-negativo, com câncer
de mama avançado com recorrência ou progressão após terapêutica
prévia com letrozol ou anastrozol. Uma análise interina da sobrevida
global (SG), realizado em 46% dos eventos esperados não foi es-
tatisticamente significativa (HR = 0,77 (IC95%: 0,57 - 1,04)). A
segunda análise interina para sobrevida global mostrou um benefício
de 4,4 meses (HR=0.89 (IC95%: 0,73 -1.10); p=0.1426), porém no-
vamente sem significância estatística (133). A CONITEC deliberou
sobre o uso de everolimo, não recomendando a sua incorporação no
SUS, considerando que há apenas um estudo clínico, pequena mag-
nitude do efeito primário - 4 meses de sobrevida livre de progressão,
sem efeitos em sobrevida livre global -, alto impacto orçamentário e
alta relação de custo-efetividade incremental.(134)

Em pacientes com condições clínicas suficientes, a quimio-
terapia paliativa pode ser indicada no caso de progressão tumoral na
vigência da terapia hormonal. A terapia citotóxica é um tratamento
bastante utilizado no tratamento das pacientes com doença avançada,
metastática ou recidivada, principalmente naquelas com receptores
hormonais negativos ou com receptores hormonais positivos que se
tornaram refratárias à hormonioterapia e ainda naquelas com doença
visceral ou com doença agressiva. Os fármacos com maior atividade
no câncer de mama avançado são os antracíclicos (doxorrubicina ou
epirrubicina) e taxanos (paclitaxel, docetaxel), e outros agentes qui-
mioterápicos possuem atividade em doença metastática, entre eles as
capecitabina, gencitabina, metrotrexato, 5-fluorouracila, vinorelbina,
vimblastina, mitomicina, etoposido, ciclofosfamida, cisplatina, irino-
tecano e outros quimioterápicos como ixabepilona, eribulina, nab-
paclitaxel e doxorubicina lipossomal.(135-147).
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