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COVID-19 e Pacientes Oncológicos: 
Recomendações Multidisciplinares de Tratamento 
Personalizado Durante a Pandemia

Pacientes com diagnóstico de câncer representam um grupo de alto risco de complicações ao serem infectados pela COVID-19; A
apresentação visa personalizar as recomendações de tratamento oncológico no cenário atual, baseando-se nas melhores opções de
terapia, porém procurando diminuir os riscos de complicações gerais, visitas hospitalares e admissões à unidade de terapia intensiva;
Esse é primeiro documento feito até agora que faz recomendações sob a ótica multidisciplinar (cirurgia, radioterapia, tratamentos
sistêmicos) baseado em dados da literatura.

1. CÂNCER DE MAMA

Considerações sobre cirurgia

• Postergar cirurgia se houver outras opções de tratamento possíveis, dando preferência a tratamentos menos agressivos, como
neoadjuvância hormonal;

• Não recomendamos postergar procedimentos cirúrgicos em:
- Pacientes encaminhadas após tratamento neoadjuvante;
- Tumores em crescimento em vigência de tratamento neoadjuvante;

• Tumores triplo-negativos e HER2+ precoces, devem ter seus  casos discutidos de forma individualizada.

Considerações sobre radioterapia adjuvante

• Considerar o uso de hipofracionamento moderado para todas as radioterapias de mama total e parede torácica (40Gy, em 15
frações, por 3 semanas). Para reconstruções com implante e irradiação linfonodal essa técnica ainda é controversa;

• Para pacientes de baixo risco, elegíveis pelo critério ASTRO PBI, radioterapia intraoperatória é uma opção.

Considerações sobre omissão de  radioterapia

• Considerar omitir radioterapia para pacientes com risco absoluto de recorrência local muito baixo (mulheres com 65 anos ou mais,
T1N0, receptor de estrogênio positivo, HER2 negativo, grau 1 a 2) que foram submetidas à cirurgia conservadora com margens
negativas e dispostas a receber tratamento hormonal por no mínimo 5 anos;

• Considerar omitir boost de radioterapia para pacientes de mais de 40 anos e sem critérios de alto risco para recorrência local.

Considerações sobre atraso e interrupção de radioterapia

• Considerar atrasar radioterapia de mama total para pacientes submetidas à cirurgia conservadora, com margens negativas,
linfonodo negativo, receptor de estrogênio positivo, em uso de terapia hormonal por até 2 a 3 meses após cirurgia;

• Evitar pausas de tratamento. Se houver interrupção por 2 a 3 semanas, tentar mitigar seu impacto com alterações de
fracionamento ou escalonamento de dose.

Tratamento neoadjuvante Tratamento adjuvante Tratamento da doença metastática

- Considerar neoadjuvância hormonal para todas
pacientes pós menopausa com receptor hormonal +
HER2 –;

- Essa estratégia pode ser considerada em pacientes na
pré-menopausa, com tumores de menor risco;

- Para pacientes com indicação de quimioterapia 
neoadjuvante, avaliar o uso de regimes menos intensos,     
com ajustes de dose e uso G-CSF (adriamicina 60mg/m2   
+ ciclofosfamida 600mg/m2  a cada 3 semanas por 4 
ciclos + paclitaxel 175mg/m2 a cada 2 semanas por 4 
ciclos) .

- O uso de assinaturas 
genéticas permite uma 
melhoria dos  pacientes  com 
real indicação de tratamento 
adjuvante;

- Casos com indicação 
‘borderline’ de uso de 
quimioterapia devem ser 
manejados de forma menos 
agressiva, nesse momento. 

- O uso de inibidores CDK4/6 é  inquestionável e deve   
ser  mantido  no momento da pandemia;

- Neutropenia é um efeito colateral comum dessa  
classe,  dessa  forma o uso de Abemaciclib é uma 
boa opção, visto que tem um perfil de toxicidade 
melhor nesse sentido;

- Evitar o uso de everolimus e alpelisib nesse 
momento  pelo perfil  de toxicidade dessas  drogas.

2. TUMORES LUMINAIS



Guia do Episódio de Cuidado

COVID-19 E PACIENTES ONCOLÓGICOS:
RECOMENDAÇÕES  MULTIDISCIPLINARES DE TRATAMENTO 

PERSONALIZADO DURANTE A PANDEMIA

Autores

Icaro Thiago de Carvalho, MD 
José Roberto Colombo Junior, MD, PhD 
Juliana Helito, MD 
Ludmilla Koch, MD 
Oren Smaletz, MD 
Rafael Aliosha Kaliks, MD 
Raphael L. C. Araujo, MD, PhD 
Renato Moretti, MD, PhD 
Roberto Carmagnani Pestana, MD 
Rodrigo Fogace, MD 
Vanessa Montes Santos, MD 
Sergio Eduardo Alonso Araujo, MD, PhD 
Antonio Carlos Buzaid, MD 

TUMORES HER 2 POSITIVO

Tratamento neoadjuvante Tratamento adjuvante Tratamento da doença metastática

- Reforçamos o uso da terapia padrão 
com duplo bloqueio HER 2 
(trastuzumab 8mg/kg no primeiro ciclo, 
seguido de  6mg/kg nos subsequentes a 
cada 3 semanas + pertuzumab 840mg 
no primeiro ciclo, seguido de 420mg a 
cada 3 semanas) associado à 
quimioterapia (paclitaxel 80mg/m2 e 
carboplatina AUC 1.5 D1, D8 e D15 a 
cada 3 semanas x 6 ciclos ou 
doxorrubicina 60 mg/m2 a cada 2 ou 3 
semanas + ciclofosfamida 600 mg/m2 x 
4 ciclos -> paclitaxel 80mg/m2 semanal 
x 12 ciclos); 

- Considerar G-CSF. - Uso de TDM1 
(3.6mg/kg a cada 3 semanas x 6 ciclos) 
com ou sem pertuzumab (840mg no 
primeiro ciclo, seguido de 420mg a cada 
3 semanas x 6 ciclos) pode ser uma 
alternativa de terapia neoadjuvante, 
principalmente para idosas frágeis. 

- Pacientes tratadas com terapia 
neoadjuvante que atingem resposta 
patológica completa devem completar  
1 ano de trastuzumab (600mg SC a cada 
3 semanas);

- Pacientes sem resposta completa 
devem TDM1 (3.6mg/kg a cada 3 
semanas por 14 ciclos);      

- Pacientes com tumor T1N0 devem ser  
tratadas com paclitaxel (80mg/m2 

semanal x   12 ciclos e trastuzumab 8mg/kg 
no primeiro ciclo, seguido de  6mg/kg IV 
nos subsequentes a cada 3 semanas por 1 
ano.

- Reforçamos o uso da terapia padrão 
com duplo bloqueio HER2 associado a 
um taxano seguido de TDM1 na 
evidência de progressão; 

- Favorecemos o uso de paclitaxel
semanal pelo seu melhor perfil de 
mielotoxicidade; 

- Em pacientes idosas com baixo volume 
de doença e receptores hormonais 
positivos, o duplo bloqueio HER2 em 
combinação com inibidor de aromatase
deve ser considerado como 1a linha ou 
manutenção após período curto de 
quimioterapia;

- Considerar esquemas de quimioterapia 
menos mielotóxicos em combinação 
com bloqueio HER2 para linhas 
subsequentes.

TUMORES TRIPLO NEGATIVO

Tratamento neoadjuvante/ adjuvante Tratamento da doença metastática

- Considerar AC-> T dose densa;

- Caso carboplatina seja associada ao taxano, utilizar dose menor 
(AUC 1,5, semanal);

- Considerar uso de G-CSF; 

- Considerar capecitabina para pacientes com ausência de 
resposta patológica completa após neoadjuvância.

- Para pacientes com tumor PDL1 positivo, recomendamos 
tratamento com Atezolizumab e nab-paclitaxel; 

- Para pacientes com mutação de BRCA e PDL1 negativo, 
recomendamos tratamento com Olaparibe em detrimento 
de quimioterapia; 

- Para pacientes com ausência de mutação de BRCA e PDL1 
negativo, recomendamos tratamento com quimioterapia em 
esquema monodroga.
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