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Introdução

CÂNCER DE MAMA EM IDOSAS
Andressa Amorim
Mastologista do Hospital Pérola Byington – Centro de
Referência da Saúde da Mulher.
Sub-Investigadora do Centro de Pesquisa Clínica do
Hospital Pérola Byington

Guilherme Novita
Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia
Regional São Paulo
Mastologista do Grupo Américas Serviços Médicos e
do Hospital Israelita Albert Einstein

A Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional São Paulo realizou a primeira
reunião de consenso este ano no dia 25/02/2021 para discutir questões sobre
&1&(5'(0$0$(0,'26$6
Existem diversos assuntos controversos nesta população e procuramos selecionar as questões mais relevantes e que podem ter resposta na literatura médica.
As questões selecionadas foram:
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1) A hormonioterapia pode substituir a cirurgia em tumores luminais?
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 $FLUXUJLDD[LODUSRGHVHURPLWLGDHPPXOKHUHVDFLPDGHDQRVFRPWX
PRUHV710HSHUĆOOXPLQDOOLNH"
3) A reconstrução mamária pode ser feita em idosas?
4) A radioterapia pode ser omitida em pacientes idosas com tumores T1NM00,
SHUĆOOXPLQDOOLNH"
 $TXLPLRWHUDSLDDGMXYDQWHHDVWHUDSLDVDQWL+HUGHYHPVHULQGLFDGDVHP
mulheres idosas, seguindo as indicações habituais?
A mesa foi composta pelas seguintes pessoas (em ordem alfabética):
•
•
•
•
•
•
•

Andressa Amorim - mastologista.
Evandro Fallaci Mateus - mastologista.
Fabiana Makdissi - mastologista.
Guilherme Novita - mastologista.
Marcelo Cruz – oncologista clínico.
Marcelo Madeira - mastologista.
Rodrigo Hanriot – rádio-oncologista.

Os textos a seguir mostram a revisão sistemática da melhor literatura disponível
realizada pelos autores para buscar uma resposta objetiva para a respectiva
questão.
A resposta do revisor aparece em destaque, seguida pela votação entre os componentes da mesa. Posteriormente, são consultados os membros do Conselho
&LHQW¯ĆFRGD6%063FRPSRVWRSRUFKHIHVGHVHUYL©RVGH0DVWRORJLDHH[GLretores(as) da regional.
Finalmente, a opinião mais importante: a sua. Todos(as) sócios(as) da SBM-SP são
FRQYLGDGRVDUHVSRQGHUFDGDXPDGDVTXHVW·HVHLVWR«LQFOX¯GRQRWH[WRĆQDO
,1752'8 2å&216,'(5$(6*(5$,6
As pacientes idosas têm maior probabilidade de receber tratamento incompleto
SDUDRF¤QFHUGHPDPD$ĆQDOJHUDOPHQWHDSUHVHQWDPFRPRUELGDGHVI¯VLFDV
que podem limitar as possibilidades de tratamento oncológico. Além disso, o
câncer neste grupo tende a ser menos agressivo e a expectativa de vida é menor.
Por outro lado, estudos observacionais demonstram negligência no diagnóstico
e tratamento destas mulheres. Tais condutas podem resultar na piora da doença,
com consequente piora da qualidade de vida e sobrevida.

$GHĆQL©¥RGHLGRVR«FRQWURYHUVD(QTXDQWRDOHLEUDVLOHLUDDXWRUL]DEHQHI¯FLRV
SDUD SHVVRDV DFLPD GH  DQRV D 206 GHĆQH  DQRV SDUD D FDUDFWHUL]D©¥R
de idoso e alguns países somente autorizam aposentadoria após os 70 anos. A
maioria dos estudos clínicos sobre câncer de mama considerou esta última idade
como limitante para a seleção de pacientes.
Sob o ponto de vista médico, a idade importa menos que as comorbidades clínicas. Porém, a quantidade de doenças é diretamente proporcional à idade.
Sendo assim, sugere-se que a idade seja usada apenas como critério de atenção para avaliação clínica mais minuciosa. Existem nomogramas simples que
permitem predizer, através da anamnese, a expectativa de vida. Porém, sempre
TXHSRVV¯YHOVXJHUHVHTXHDDYDOLD©¥RVHMDFRQMXQWDFRPSURĆVVLRQDOFO¯QLFR
especializado.
48$17,'$'('(,'2626((;3(&7$7,9$'(9,'$
Dados do IBGE demonstram franco envelhecimento da população brasileira
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nos últimos 50 anos, semelhante ao que já aconteceu em países desenvolvidos.
Atualmente cerca de 15% dos brasileiros têm 60 anos ou mais e estima-se que
em 2035 este número ultrapasse 20% ou 25%.
Atualmente a expectativa de vida média da mulher brasileira é de cerca de 78
anos. Porém, aquelas que atingiram os 70 anos têm expectativa de mais 15 anos
de vida e, as que atingiram 80 anos, têm mais cerca de 10 anos de vida.
(3,'(0,2/2*,$
O câncer de mama é mais prevalente em mulheres mais velhas. Estima-se que
o risco de aparecimento deste tumor aos 75 anos seja o dobro daquele em mulheres com 50 anos.
Ao contrário do conceito geral, muitas pacientes morrem de câncer de mama e
não de complicações de eventuais outras doenças. Cerca de 20% das pacientes
acima de 70 anos com câncer de mama inicial morrem da doença e naquelas com
GRHQ©DORFDOPHQWHDYDQ©DGDDPRUWDOLGDGHHVSHF¯ĆFDFKHJDD
Existe clara negligência no rastreamento de mulheres acima de 70 anos, causando maior proporção de tumores palpáveis (acima de 2 cm) ao diagnóstico.
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Apesar de haver maior proporção de tumores luminais na população idosa, cerca
de 20% das pacientes apresentam subtipos mais agressivos.
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Análises de grupos de mulheres idosas tratadas demonstraram que existe maior
proporção de pacientes recebendo terapia incompleta, com menor indicação de
cirurgia, radioterapia e terapia sistêmica. Tais números podem ser explicados
pelas limitações clínicas destas mulheres, mas também pela menor oferta de
WUDWDPHQWRDGHTXDGRSHORVSURĆVVLRQDLVGHVD¼GH(VWDVHJXQGDKLSµWHVHQ¥R
HQFRQWUDMXVWLĆFDWLYDQDOLWHUDWXUDP«GLFDHSRGHFDXVDUSLRUDGDHYROX©¥RGD
doença.

%LEOLRJUDĆD
Frasson A, Novita G, Millen E, Zerwes F e cols., Câncer de Mama em Idosas em Doenças da Mama
– Guia de Bolso Baseado em Evidências, Ed. Atheneu, 2016.

Revisão

CÂNCER DE MAMA NA POPULAÇÃO IDOSA E
A AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA
7KHRGRUD.DUNDQLV
Coordenadora Oncogeriatria ICESP
HCFMUSP/ Hospital Sírio Libanês
Representante Nacional da Sociedade
Internacional de Oncogeriatria - SIOG

As mudanças biológicas complexas intrínsecas do envelhecimento, juntamente com
LQćDPD©¥RLPXQRVHQHVF¬QFLDGRHQ©DVFU¶QLFDVDVVRFLDGDV¢LGDGHIDWRUHVDPELHQWDLV
HSVLFRVVRFLDLVH[WU¯QVHFRVW¬PLPSDFWRVLJQLĆFDWLYRQ¥RDSHQDVQRGHVHQYROYLPHQWR
HFRPSRUWDPHQWRGHGRHQ©DVPDOLJQDVLQGLYLGXDLVPDVWDPE«PQDUHVHUYDĆVLROµJLFD
e vulnerabilidade de pacientes mais velhos (5).
$LGDGHFURQROµJLFDSRUVLVµFRVWXPDVHUXPLQGLFDGRUSUHF£ULRGRHVWDGRĆVLROµJLFR
e funcional de idosos e, portanto, não deve ser o principal fator que orienta as decisões
de tratamento em oncologia (7).
A idade não é uma contraindicação para o tratamento curativo do câncer. Porém,
avaliar adequadamente o paciente para definir seu tratamento é fundamental
(7). A devida atenção às alterações fisiológicas e psicossociais decorrentes do
envelhecimento permite que sejam detectados problemas até então desconhecidos
RXVXEGLDJQRVWLFDGRVTXHSRGHPFRPSURPHWHUDVHJXUDQ©DHDHĆF£FLDGRWUDWDPHQWR
do câncer (7,8).
Em alguns casos, os riscos do tratamento podem até exceder os benefícios potenciais,
tais como: prolongar a vida, controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida (9).
'HĆQLUDPHOKRUHVWUDW«JLDQRWUDWDPHQWRGRF¤QFHUSDUDDSRSXOD©¥RLPSOLFDDERUG£
la em uma dimensão global considerando a expectativa de vida do paciente idoso,
reserva funcional, suporte social e decisões pessoais (10).
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A população global não está apenas crescendo rapidamente, mas também envelhecendo
em um ritmo acelerado (1). O número de pessoas com 65 anos ou mais deve crescer
de 703 milhões em 2019 para 1,5 bilhão em 2050, com aumento da expectativa de
YLGDDRQDVFHUGHDQRVHPDDQRVHP  +DYHU£
milhões de pessoas no mundo com mais de 80 anos (3). Essa explosão iminente no
envelhecimento da população vem com um número crescente de adultos mais velhos
que têm várias comorbidades e doenças crônicas, como o câncer (3). A prevalência
GHPXOWLPRUELGDGHHPSHVVRDVLGRVDVYDULDGHD  0DLVGHGHWRGRVRV
cânceres são diagnosticados em adultos com 60 anos ou mais. (3,5)
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'LDQWHGRGHVDĆRGHRIHUHFHUDPHOKRURS©¥RSDUDRWUDWDPHQWRGRF¤QFHUHPLGRVRV
pesquisas na área vêm se desenvolvendo e a oncologia geriátrica se torna um campo
em plena expansão. A Geriatric Oncology Society (SIOG) recomenda fortemente o
uso da avaliação geriátrica (AG) como a melhor escolha para o tratamento do câncer
HPLGRVRV  $DYDOLD©¥RJHUL£WULFD«XPDIHUUDPHQWDHVSHF¯ĆFDHPXOWLGLPHQVLRQDO
que avalia vários domínios, incluindo função física, cognição, nutrição, comorbidades,
HVWDGRSVLFROµJLFRHVXSRUWHVRFLDO  2EHQHI¯FLRUHOHYDQWHGD$*«TXHHODHVWUDWLĆFD
RVLGRVRVHQWUHGLIHUHQWHVQ¯YHLVGHIUDJLOLGDGHHYLVDGHWHUPLQDUDVGHĆFL¬QFLDVSDUD
um plano individual de cuidado (5).
A detecção de problemas geriátricos por meio da AG em pacientes com câncer é mais
bem documentada na literatura (7,8,9,10). Em quatro estudos prospectivos, os autores
concluíram que a AG é capaz de detectar vários problemas geriátricos até então
desconhecidos ou subtratados quando comparada à avaliação usual do câncer (11,12).
Três aspectos foram explorados em estudos que abordaram o efeito da AG em adultos
mais velhos com câncer: [A] a detecção de problemas geriátricos, [B] o valor prognóstico
das variáveis geriátricas e [C] o impacto da AG no tratamento de doenças oncológicas
(7,11,12).
Um estudo randomizado usando AG em pacientes idosos com câncer de pulmão nãopequenas células (NSCLC) avançado, a alocação de tratamento com base em AG falhou
em melhorar o TFFS ou OS, mas reduziu ligeiramente a toxicidade do tratamento (13).
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Embora a AG esteja cada vez mais incorporada ao cuidado oncológico, sua implementação
na oncologia geriátrica tem enfrentado barreiras importantes. Aprender a usar uma
OLQJXDJHPFRPXP«DPDLRUGLĆFXOGDGHSDUDRVPHPEURVGDHTXLSHDWLQJLUHPRPHVPR
REMHWLYRGHIRUQHFHUDWHQGLPHQWRSHUVRQDOL]DGRDSDFLHQWHVLGRVRVFRPF¤QFHU  
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A literatura mostra que os mais diversos tipos de câncer utilizam a AG em sua prática
diária (15). Em 2007, a SIOG publicou a primeira recomendação para o tratamento do
câncer de mama em idosos, sendo atualizada em 2012 em conjunto com a European
Breast Cancer Society (EUSOMA) (16, 17). Recomenda-se que qualquer decisão de
tratamento do câncer na mulher idosa deve ser individual e baseada em avaliação
HVSHF¯ĆFDGDPXOKHULGRVDHGRF¤QFHU1HOHGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVDLGDGHĆVLROµJLFD
expectativa de vida, tolerância ao tratamento, preferência do paciente, potenciais
barreiras ao tratamento proposto, causas competitivas de mortalidade e ampla
avaliação geriátrica (17).

%LEOLRJUDĆD
1. United Nations Department of Economic and Social Affairs. World Population Ageing 2019: Highlights.
www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019Report.pdf. Accessed March 1, 2020.
2. White MC, Holman DM, Goodman RA, et al. Cancer risk among older adults: time for cancer prevention

to go silver. Gerontologist. 2019;59 (suppl 1):S1-S6.
3.The Globalization of Geriatric Oncology: From Data to Practice
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A HORMONIOTERAPIA PODE SUBSTITUIR A
CIRURGIA EM TUMORES LUMINAIS?
5HYLVRUDSULQFLSDO

)DELDQD%DURQL$OYHV0DNGLVVL
Mastologista
Head do Centro de Referência da Mama
do ACCamargo Cancer Center
Doutora em Oncologia pela FMUSP
Membro da Academia Brasileira de Medicina de
Reabilitação

&RUHYLVRUHV

5HQDWR&DJQDFFL1HWR
Mastologista do Departamento de Mastologia do AC
Camargo Cancer Center - SP Mestre em Oncologia
pela Fundação Antônio Prudente - AC Camargo
Cancer Center Membro da Sociedade Brasileira de
Mastologia

6DPLUD-XOLDQDGH0RUDHV0DFKDGR

O câncer de mama é uma doença que afeta principalmente mulheres entre 50 e 69 anos,
SRU«PH[LVWHXPDSDUFHODVLJQLĆFDWLYDGHSDFLHQWHVGLDJQRVWLFDGDVDSµVRVDQRV
O número de mulheres com mais de 70 anos diagnosticadas com câncer de mama é
FUHVFHQWH GHYLGRDRDXPHQWRGDH[SHFWDWLYDGHYLGD SRGHQGRFKHJDUDVHJXQGRD
literatura, com taxa de mortalidade de até 30%. A alta mortalidade neste grupo é tema
de debate. Em sua maioria, pacientes com mais de 75 anos recebem o diagnóstico em
estádios iniciais (EC I e II) e a minoria em estádio EC IV, ou seja, no cenário avançado,
IDWRTXHQ¥RMXVWLĆFDULDHVVHVQ¼PHURV$QDOLVDQGRDFDXVDGDPRUWDOLGDGHSRUJUXSR
HVSHF¯ĆFRDVSDFLHQWHVGLDJQRVWLFDGDVHPHVW£GLRVLQLFLDLVDSUHVHQWDUDPXPDWD[D
GHPRUWDOLGDGHF¤QFHUHVSHF¯ĆFDGHDW«FRPWHQG¬QFLDDDXPHQWRTXDQWRPDLRU
o estadiamento, chegando à 38% por câncer localmente avançado e 70% nos casos
PHWDVW£WLFRV&RQVLGHUDQGRVHTXHDPRUWDOLGDGHF¤QFHUHVSHF¯ĆFDHPHVW£GLRVLQLFLDLV
em mulheres mais jovens é de 2 a 10%, pode se concluir com tais dados que as pacientes
idosas não apresentam apenas tumores indolentes e de bom prognóstico, existindo
uma parcela com doença agressiva mesmo em estádios iniciais. Outra hipótese que
MXVWLĆFDULD HVVD PDLRU PRUWDOLGDGH « D WHQG¬QFLD GH VXEWUDWDPHQWR HP SDFLHQWHV
idosas, principalmente devido à baixa performance e comorbidades.
Classicamente, o tratamento padrão ouro para o câncer de mama é multidisciplinar e,
a depender do subtipo molecular e estadiamento, envolve quimioterapia, radioterapia,
hormonioterapia, cirurgia e terapia alvo. Cada modalidade possui um grau de efeitos
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Residente de Mastologia no A.C. Camargo Cancer Center
Cirurgiã Oncologista pelo A.C. Cancer Center
Cirurgiã Geral pelo Complexo Hospitalar do Mandaqui
Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF)
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colaterais e toxicidades próprios que podem ser considerados ao se tratar pacientes
idosas.
Na hormonioterapia, existem três abordagens: neoadjuvante, adjuvante e primária. A
hormonioterapia primária consiste em usar um bloqueador hormonal como tratamento
único, diferentemente da hormonioterapia neoadjuvante, que é seguida por cirurgia.
Assim, a hormonioterapia primária é o tratamento exclusivo, em que a cirurgia é
RPLWLGD0DVVHULDDRPLVV¥RGDFLUXUJLDVXĆFLHQWHSDUDFRQWUROHORFDOHVREUHYLGD
DGHTXDGRVRXPHOKRUHPWHUPRVGHHĆF£FLDDKRUPRQLRWHUDSLDSULP£ULDHPSDFLHQWHV
idosas substitui a abordagem cirúrgica?
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A hormonioterapia primária é uma abordagem utilizada em pacientes idosas e não
candidatas à cirurgia. Em estudos sobre questões relacionadas à indicação cirúrgica
para tratamento oncológico de pacientes idosas, a idade não deve ser o fator principal
SDUD GHĆQLU HVVD FRQGXWD GHYHQGR VHU FRQVLGHUDGR DVSHFWRV SVLFROµJLFRV VWDWXV
performance da paciente, comorbidades, tolerância a tratamentos, toxicidade
medicamentosa e a preferência da paciente. Nesse cenário, o ideal é buscar um
HTXLO¯EULRHQWUHSDFLHQWHHWUDWDPHQWRDYDOLDQGRHYLG¬QFLDVFLHQW¯ĆFDVRWUDWDPHQWR
padrão ouro, a toxicidade e se há objetivo de cura, confrontando com o desejo da
paciente. Para tal, se faz de grande importância a avaliação conjunta com o anestesista
e o oncogeriatra. Para auxiliar na decisão de indicação cirúrgica, pode se utilizar
calculadoras de risco, tais como o índice de Schonberg, que prevê o risco de óbito
por qualquer causa em 05 e 09 anos e, a calculadora de risco cirúrgico do American
College of Surgeons, que calcula o risco de complicações baseado em características
da paciente e do tipo de procedimento cirúrgico. No entanto, em centros onde existe
a possibilidade de atendimento multidisciplinar, a avaliação clínica realizada pelo
oncogeriatra e anestesista deve ser indicada e pode auxiliar o cirurgião na decisão
junto aos pacientes e familiares.
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Na presença de paciente com condições favoráveis e com mais de 70 anos devemos
oferecer o mesmo tratamento cirúrgico indicado para pacientes jovens, seja
mastectomia ou cirurgia 10 conservadora seguida de radioterapia. A cirurgia, neste
JUXSRGHSDFLHQWHVHVW£DVVRFLDGDDVREUHYLGDJOREDOHFRQWUROHORFDOHĆFLHQWHV2XWUR
fato que favorece a indicação de cirurgia são as características dos procedimentos
SDUDWUDWDPHQWRGRF¤QFHUGHPDPDV¥RFLUXUJLDVVXSHUĆFLDLVU£SLGDVHFRPEDL[R
potencial de complicação. Para o grupo de pacientes considerados não favoráveis após
as avaliações clínicas, o ideal é individualizar o tratamento, com base em expectativa
de vida, necessidade de cuidados em pós-operatório e risco de recidiva ou progressão
de doença, sendo nesses casos a hormonioterapia primária uma boa opção.
'HĆQLGD D LQGLFD©¥R VRE DVSHFWR FO¯QLFR H LGDGH GHYHPRV QRV TXHVWLRQDU VREUH D
HĆF£FLDFRPSDUDQGRDVGXDVPRGDOLGDGHVGHWUDWDPHQWRKRUPRQLRWHUDSLDSULP£ULD
versus cirurgia seguida de hormonioterapia em caráter adjuvante.
Em 2003, o ensaio clínico GRETA avaliou e comparou as duas modalidades, randomizando
SDFLHQWHVFRPPDLVGHDQRVHPGRLVJUXSRVWDPR[LIHQRYHUVXVFLUXUJLDVHJXLGD
de tamoxifeno. Os resultados evidenciaram maior taxa de progressão de doença no
grupo tamoxifeno, porém sem diferença de sobrevida global se avaliada a extensão
da cirurgia, concluindo que o tratamento mais apropriado é cirurgia mínima seguida
de hormonioterapia.

2XWURHQVDLRFO¯QLFRSXEOLFDGRHPGH)HQQHVV\HWDOFRPSDURXRWHPSRSDUD
falha de tratamento com o uso de tamoxifeno primário versus cirurgia seguida de
WDPR[LIHQR 3DUD WDO  SDFLHQWHV FRP PDLV GH  DQRV IRUDP UDQGRPL]DGRV HP
dois grupos e acompanhados por 12 anos. Os resultados demonstraram que o tempo
de falha foi menor no grupo tamoxifeno, e este ainda estava associado a maior taxa
GHPRUWDOLGDGHJHUDOHPRUWDOLGDGHHVSHF¯ĆFDSRUF¤QFHU8PIDWRLPSRUWDQWH«TXH
as curvas de sobrevida entre os dois grupos não diferiram nos três primeiros anos,
inferindo que a terapia primária com tamoxifeno é uma boa opção para pacientes com
expectativa de vida baixa.

Os três trabalhos supracitados demonstraram a superioridade do tratamento
cirúrgico sobre a terapia endócrina primária, entretanto, existem casos em que essa
modalidade de tratamento se encontra indicada. Neste caso, as candidatas ideais
para hormonioterapia primária seriam as pacientes idosas com expectativa de vida
menor que 2 a 3 anos, determinada através de uma avaliação clínica realizada por um
oncogeriatra. Além disso, as condições clínicas desfavoráveis reversíveis devem ser
LGHQWLĆFDGDVHDYDOLDGDVDĆPGHHYLWDUXPWUDWDPHQWRH[FHVVLYRRXLQHĆFLHQWH
importante, ainda, considerar o desejo do pacientequanto à recusa em se submeter a
cirurgia. Apesar dos estudos utilizarem o tamoxifeno em sua avaliação como terapia
endócrina primária, atualmente os inibidores da aromatase são preferíveis, por
apresentarem menores taxas de recorrência e de mortalidade em 10 anos quando
comparados ao tamoxifeno.
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Em 2017, a Cochrane publicou uma revisão sistemática de sete ensaios clínicos sobre
terapia endócrina primária versus cirurgia seguida de hormonioterapia, com 1076
pacientes com mais de 70 anos. Nessa revisão houve maior sobrevida livre de doença
no grupo tratado com cirurgia, sem haver diferença entre os grupos na sobrevida
global. Concluiu-se que a hormonioterapia primária é uma opção para pacientes com
tumores com receptores hormonais positivos que não desejam a cirurgia ou que não
tenham condições clínicas para serem operadas.
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Diante das indicações da hormonioterapia primária, a cirurgia ainda pode ter aplicação
na paliação de sintomas, mesmo em pacientes não considerados favoráveis após
avaliação clínica. Isso se deve ao fato de a cirurgia das mamas ter baixa toxicidade e
poucas complicações, sendo a infecção de ferida cirúrgica a complicação mais grave,
segundo a literatura.
Em pacientes idosas com câncer de mama, a cirurgia pode ser substituída pela terapia
endócrina? Não. Diante do exposto, sugerimos o tratamento padrão ouro para o câncer
de mama em idosas com boa performance clínica e tratamento individualizado em
pacientes de baixa performance, independentemente da idade.

A HORMONIOTERAPIA PODE SUBSTITUIR
A CIRURGIA EM TUMORES LUMINAIS?
OPINIÃO DA REVISORA: NÃO.
Votação dos painelistas: 100% NÃO
2SLQL¥RGR&RQVHOKR&LHQW¯ĆFRGD6%06374,4% NÃO | 25,6% SIM
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A cirurgia axilar não está associada à melhora da sobrevida no longo prazo. Atualmente, a amostragem linfonodal tem sido considerada principalmente um procedimento
GHHVWDGLDPHQWRTXHSDUHFHQ¥RLQćXHQFLDUDPRUWDOLGDGHHVSHF¯ĆFDSRUF¤QFHUGH
mama, uma vez que o risco de desenvolver metástases depende principalmente do
FRPSRUWDPHQWRELROµJLFRGRWXPRUHGRWUDWDPHQWRDGMXYDQWHLQVWLWX¯GR  
Em mulheres idosas a cirurgia axilar parece ainda menos relevante, uma vez que neste
JUXSRHVSHF¯ĆFRGHSDFLHQWHVDPRUWDOLGDGHHVW£PDLVUHODFLRQDGDDRXWURVHYHQWRV
FRQFRUUHQWHVHWDPE«PGHYLGR¢JUDQGHHĆF£FLDGDWHUDSLDHQGµFULQDQRFRQWUROHGD
doença no longo prazo (6,7).
5HYLV¥RGD/LWHUDWXUD
LPSRUWDQWHTXHVWLRQDUFRQWLQXDPHQWHRVGRJPDVGRWUDWDPHQWRGRF¤QFHUGHPDPD
avaliando-se as vantagens e desvantagens da abordagem axilar nas pacientes idosas
frente às relevantes informações obtidas com os mais recentes avanços nas recomendações cirúrgicas, sistêmicas e radioterápicas.
Alguns estudos avaliaram a possibilidade de omissão da dissecção axilar nas pacientes
idosas. O primeiro de maior relevância é a publicação do International Breast Cancer
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Classicamente, o manejo cirúrgico das pacientes com câncer de mama invasivo inclui
o estadiamento axilar. Do ponto de vista histórico, esta avaliação era realizada por
esvaziamento dos linfonodos axilares (EA). Atualmente, a dissecção axilar ampliada
não é mais parte da rotina do tratamento cirúrgico do câncer de mama em mulheres
com axila clinicamente negativa, tendo sido substituída pela biópsia do linfonodo
sentinela (1–3).
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6WXG\*URXS  TXHLQFOXLXPXOKHUHVDFLPDGRVDQRVVHQGRTXHGHODV
apresentavam carcinomas de mama com receptores hormonais positivos. Estas pacientes foram randomizadas para fazer ou não avaliação cirúrgica da axila.
O objetivo primário do estudo, que teve seguimento médio de 6,6 anos, foi qualidade
de vida. E como era de se esperar, tanto no quesito movimento como o de dor no membro superior, houve uma nítida vantagem a favor do grupo que não realizou cirurgia
D[LODU$O«PGLVWRDRVHFRPSDUDUHVSHFLĆFDPHQWHDVREUHYLGDOLYUHGHGRHQ©D 6/' 
e a sobrevida global (SG) entre os grupos estudados, os autores não encontraram diIHUHQ©DVLJQLĆFDWLYDDRVHRSHUDURXQ¥RDD[LODGDVSDFLHQWHVLGRVDV  
Outra publicação importante foi realizada no Instituto Europeu de Oncologia em Milão, por Gabriele Martelli e colaboradores(9). Este estudo retrospectivo com 15 anos
de acompanhamento médio incluiu 671 mulheres acima dos 70 anos de idade com
D[LODFOLQLFDPHQWHOLYUH'HVWDVSDFLHQWHVQ¥RĆ]HUDPTXDOTXHUDYDOLD©¥RD[LODU
e 296 eram pT1. Estas pacientes apresentaram apenas 5,8% de recorrências axilares
no período de acompanhamento. E, mais uma vez, fazer ou não a dissecção axilar, não
representou nenhum impacto na SG das pacientes (p=0,8).
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2VGDGRVGHDWXDOL]D©¥RGHDQRVGRHVWXGR&$/*%TXHDFRPSDQKRXPXOKHres com mais de 70 anos, com tumores iniciais avaliando a diferença entre cirurgia +
tamoxifeno (TMX) com ou sem radioterapia (RT) mostram que a sobrevida livre de
recorrência (SLR) é de 98 vs 90% a favor de quem fez RT, mas não há diferença nas
taxas de mastectomia de resgate, recidiva sistêmica e SG(10).
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Neste estudo, 392 pacientes (62% da amostra) não foram submetidas a avaliação
axilar. A taxa de recidiva axilar em 10 anos foi de 1,5% para este grupo de pacientes,
sendo apenas 3% no subgrupo sem RT e zero no subgrupo com RT. Ou seja, a maioria
GDVSDFLHQWHVDFLPDGRVDQRVFRPWXPRUHVLQLFLDLVQ¥RVHEHQHĆFLRXGDDYDOLD©¥R
axilar independentemente de fazer ou não RT adjuvante (10).
Os dados destes três importantes estudos mostram taxas extremamente baixas de
recidiva axilar. Além disso, e talvez mais importante, nestas publicações não foi veULĆFDGDQHQKXPDGLIHUHQ©DQD6/'QDPRUWDOLGDGHHVSHF¯ĆFDSRUF¤QFHUGHPDPDH
na SG ao se associar a dissecção axilar nas pacientes idosas. Estes estudos sugerem
que seria possível abolir a abordagem axilar em mulheres com doença favorável em
estágio inicial onde a decisão de terapia hormonal adjuvante já foi tomada (8–10).
Certamente as pacientes diagnosticadas com câncer de mama acima dos 70 anos de
LGDGH DSUHVHQWDP GHVDĆRV QR PDQHMR GR WUDWDPHQWR SRLV GHYHVH OHYDU HP FRQVLderação a expectativa de vida, as eventuais comorbidades associadas e as possíveis
VHTXHODV GRV WUDWDPHQWRV 0XOKHUHV FRP LGDGH HQWUH  H  DQRV FRP F¤QFHU GH
PDPDW¬PHPP«GLDFRPRUELGDGHVHSDUDDTXHODVHQWUHDDQRVHVVHQ¼PHUR
DXPHQWDSDUD  
Aém disso, 85% das pacientes acima dos 70 anos com axila negativa e 65% daquelas
com axila positiva na mesma faixa etária falecem de causas não relacionadas ao câncer

de mama. Nessa faixa etária, a SG parece não depender do status axilar e, por outro
lado, a pesquisa de linfonodo sentinela eventualmente poderia associar morbidade
desnecessária (11).
Chung e colaboradores (7) avaliaram a segurança de não se realizar a biópsia do linfoQRGRVHQWLQHODQDVSDFLHQWHVFRPDQRVGHLGDGH2VDXWRUHVFRQĆUPDUDPDEDL[D
recorrência axilar e o mínimo impacto na mortalidade das pacientes com câncer de
mama T1-2N0 que foram submetidas a cirurgia conservadora sem biópsia de linfonodo
sentinela.
$SHQDVSDFLHQWHV GDDPRVWUD DSUHVHQWDUDPDOJXPHYHQWRUHODFLRQDGRDRF¤QFHUGHPDPDVHQGRXPDUHFRUU¬QFLDD[LODU WXPRUWULSORQHJDWLYR HSDFLHQWHVTXH
PRUUHUDP GH F¤QFHU GH PDPD  FDVRV WULSOR QHJDWLYRV  SDFLHQWH FRP H[SUHVV¥R
DSHQDVGHUHFHSWRUGHSURJHVWHURQDHSDFLHQWHFRPGRHQ©D+(5VXSHUH[SUHVVD 
$WD[DGHVREUHYLGDJOREDOHPDQRVIRLGHHDWD[DGHVREUHYLGDHVSHF¯ĆFDSDUD
câncer de mama foi de 96%, sugerindo mais uma vez que as pacientes idosas têm maior
SUREDELOLGDGHGHIDOHFHUGHRXWUDVFDXVDVHQ¥RHVSHFLĆFDPHQWHGRF¤QFHUGHPDPD
Da mesma forma, a ausência da pesquisa do linfonodo sentinela não afetou a sobrevida de longo prazo, que parece muito mais relacionada às características biológicas
do tumor (7).

Nesta recomendação, a SSO reforça a evidência de que a omissão da pesquisa do linfonodo sentinela em pacientes com mais de 70 anos com axila clinicamente negativa, e
que receberão terapia endócrina, não resulta em aumento na recorrência locorregional
HQ¥RWHPLPSDFWRQDPRUWDOLGDGHHVSHF¯ĆFDGRF¤QFHUGHPDPD  
'LVFXVV¥R
Em editorial publicado sobre o assunto pela Dra. Judy Boughey e colaboradores em
RVDXWRUHVUHDĆUPDPDLPSRUW¤QFLDGHVHUHDYDOLDUHTXHVWLRQDUQRVVDSU£WLFD
diária constantemente para garantir que estamos sempre oferecendo o melhor para
DVQRVVDVSDFLHQWHV(GLDQWHGRVDWXDLVFRQKHFLPHQWRVDSXEOLFD©¥RUHDĆUPDTXH
no geral, a pesquisa do linfonodo sentinela não fornece controle loco-regional nem
WHPLPSDFWRQDPRUWDOLGDGHHVSHF¯ĆFDSRUF¤QFHUGHPDPD  
No entanto, inegavelmente, o status axilar continua fornecendo informações importantes para a decisão de adjuvância seja com quimioterapia, terapia endócrina ou
radioterapia. E, evidentemente, não se pode comparar uma paciente de 72 anos com
FDUFLQRPDLQYDVLYRJUDXKLVWROµJLFRHFPGHH[WHQV¥RFRPRXWUDGDPHVPDLGDGH
mas com tumor grau 1 e com apenas 1 cm.

Para a Dra. Judy Boughey e colaboradores uma questão também muito relevante
a ser respondida é exatamente qual a proporção de pacientes com linfonodos
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Com base nestes e em outros estudos, a Sociedade Americana de Cirurgia Oncológica
(SSO) publicou em 2016, com atualizações em 2019 e mais recentemente em novembro
de 2020, uma iniciativa Choosing Wisely versando sobre o assunto (12).
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positivos estamos dispostos a considerar no estadiamento, ao se evitar a cirurgia
axilar. Isto porque para as pacientes com mais de 70 anos de idade e doença receptor
hormonal positiva, a taxa de positividade linfonodal é aproximadamente 15% (13).
Com o intuito de auxiliar na tomada de decisão cirúrgica, têm surgido evidências de
FULW«ULRVPDLVHVSHF¯ĆFRVFRPRRWDPDQKRHRJUDXKLVWROµJLFRGDQHRSODVLD(VWHV
FULW«ULRVDO«PGDLGDGHGDSDFLHQWHHGDELRORJLDWXPRUDOSHUPLWLULDPDLGHQWLĆFD©¥R
de um subgrupo de pacientes com maior risco de metástases axilares. Desta forma,
VHULDPDLVI£FLOLGHQWLĆFDUDVSDFLHQWHVDVHUHPVXEPHWLGDVDSHVTXLVDGHOLQIRQRGR
VHQWLQHODHYLWDQGRVHQRVXEJUXSRGHPHQRUULVFR  
Conclusão
A cirurgia axilar pode ser omitida no tratamento cirúrgico do câncer de mama em
SDFLHQWHVLGRVDV+£HYLG¬QFLDVFRQVLVWHQWHVSXEOLFDGDVQRV¼OWLPRVDQRVGHTXHDV
pacientes com mais de 70 anos, com axila clinicamente livre, doença em estadiamenWR LQLFLDO UHFHSWRUHV KRUPRQDLV SRVLWLYRV H +(5 QHJDWLYR SRGHP VHU WUDWDGDV VHP
a avaliação cirúrgica da axila. As demais situações precisam ser avaliadas de forma
individual e preferencialmente por equipe multidisciplinar.
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Opinião Sócios SBM-SP: 62,9% NÃO | 37,1% SIM
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A CIRURGIA AXILAR PODE SER OMITIDA EM
MULHERES ACIMA DE 70 ANOS COM TUMORES
T1N0M0 E PERFIL LUMINAL-LIKE?
OPINIÃO DO REVISOR: SIM.
Votação dos painelistas: 71,4% SIM 28,5% NÃO
2SLQL¥RGR&RQVHOKR&LHQW¯ĆFRGD6%063 23,2% NÃO | 76,8% SIM
Opinião Sócios SBM-SP: 78,8% SIM | 21,2% NÃO

%LEOLRJUDĆD
1. Veronesi U, Paganelli G, Galimberti V, Viale G, Zurrida S, Bedoni M, et al. Sentinel-node biopsy
to avoid axillary dissection in breast cancer with clinically negative lymph-nodes. Lancet (London,
England). 1997 Jun;349(9069):1864–7.
/\PDQ*+*LXOLDQR$(6RPHUĆHOG05%HQVRQ$%UG%RGXUND'&%XUVWHLQ+-HWDO$PHULFDQ
Society of Clinical Oncology guideline recommendations for sentinel lymph node biopsy in early-stage breast cancer. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2005 Oct;23(30):7703–20.

MANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA REGIONAL SÃO PAULO ANO 2021 REUNIÃO 1

3. Giuliano AE, Ballman K V, McCall L, Beitsch PD, Brennan MB, Kelemen PR, et al. Effect of Axillary
Dissection vs No Axillary Dissection on 10-Year Overall Survival Among Women With Invasive
Breast Cancer and Sentinel Node Metastasis: The ACOSOG Z0011 (Alliance) Randomized Clinical
Trial. JAMA [Internet]. 2017 Sep 12;318(10):918–26. Available from: https://doi.org/10.1001/
jama.2017.11470
4. Gervasoni JEJ, Sbayi S, Cady B. Role of lymphadenectomy in surgical treatment of solid tumors:
an update on the clinical data. Ann Surg Oncol. 2007 Sep;14(9):2443–62.
5. Giuliano AE, Ballman K, McCall L, Beitsch P, Whitworth PW, Blumencranz P, et al. Locoregional
Recurrence After Sentinel Lymph Node Dissection With or Without Axillary Dissection in Patients
With Sentinel Lymph Node Metastases: Long-term Follow-up From the American College of Surgeons
Oncology Group (Alliance) ACOSOG Z0011 Randomized Trial. Ann Surg. 2016 Sep;264(3):413–20.
6. Hind D, Wyld L, Beverley CB, Reed MW. Surgery versus primary endocrine therapy for operable primary breast cancer in elderly women (70 years plus). Cochrane database Syst Rev. 2006
Jan;(1):CD004272.
7. Chung A, Gangi A, Amersi F, Zhang X, Giuliano A. Not Performing a Sentinel Node Biopsy for Older
Patients With Early-Stage Invasive Breast Cancer. JAMA Surg. 2015 Jul;150(7):683–4.
8. Rudenstam CM, Zahrieh D, Forbes JF, Crivellari D, Holmberg SB, Rey P, et al. Randomized trial
comparing axillary clearance versus no axillary clearance in older patients with breast cancer: First
results of International Breast Cancer Study Group trial 10-93. J Clin Oncol. 2006;24(3):337–44.
9. Martelli G, Miceli R, Daidone MG, Vetrella G, Cerrotta AM, Piromalli D, et al. Axillary dissection
versus no axillary dissection in elderly patients with breast cancer and no palpable axillary nodes:
Results after 15 years of follow-up. Ann Surg Oncol. 2011;18(1):125–33.
10. Hughes KS, Schnaper LA, Bellon JR, Cirrincione CT, Berry DA, McCormick B, et al. Lumpectomy
plus tamoxifen with or without irradiation in women age 70 years or older with early breast cancer:
Long-term follow-up of CALGB 9343. J Clin Oncol. 2013;31(19):2382–7.
11. Jones EL, Leak A, Muss HB. Adjuvant therapy of breast cancer in women 70 years of age and
older: tough decisions, high stakes. Oncology (Williston Park). 2012 Sep;26(9):793–801.
12. Wisely C. Society of Surgical Oncology Five Things Physicians and Patients Should Question
'RQèWURXWLQHO\XVHVHQWLQHOQRGHELRSV\LQFOLQLFDOO\QRGHQHJDWLYHZRPHQă\HDUVRIDJHZLWK
early stage hormone receptor positive, rectal cancer or as part of routin. 2020.
13. Boughey JC, Haffty BG, Habermann EB, Hoskin TL, Goetz MP. Has the Time Come to Stop Surgical Staging of the Axilla for All Women Age 70 Years or Older with Hormone Receptor-Positive
Breast Cancer? Ann Surg Oncol. 2017;24(3):614–7.
14. Welsh JL, Hoskin TL, Day CN, Habermann EB, Goetz MP, Boughey JC. Predicting Nodal Positivity in Women 70 Years of Age and Older with Hormone Receptor-Positive Breast Cancer to Aid
Incorporation of a Society of Surgical Oncology Choosing Wisely Guideline into Clinical Practice.
Ann Surg Oncol. 2017 Oct;24(10):2881–8.
15. Laws A, Cheifetz R, Warburton R, McGahan CE, Pao JS, Kuusk U, et al. Nodal staging affects
adjuvant treatment choices in elderly patients with clinically node-negative, estrogen receptor-positive breast cancer. Curr Oncol. 2020 Oct;27(5):250–6.

17

Diretriz 03

A RADIOTERAPIA PODE SER OMITIDA
EM PACIENTES IDOSAS COM TUMORES
T1N0M0, PERFIL LUMINAL-LIKE?
5HYLVRU

5RGULJRGH0RUDLV+DQULRW
Membro Internacional das Sociedades Americana
(ASTRO) e Européia (ESTRO) de Radioterapia
Coordenador do Serviço de Radioterapia do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz

MANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA REGIONAL SÃO PAULO ANO 2021 REUNIÃO 1

,QWURGX©¥R

18

O câncer de mama é universalmente o mais frequente dentre as mulheres, exFH©¥RDQHRSODVLDVFXW¤QHDVQ¥RPHODQRPDHUHSUHVHQWDLPSRUWDQWHGHVDĆR¢
manutenção da saúde populacional.
A radioterapia adjuvante após ressecção segmentar de uma neoplasia de mama
demonstrou redução do risco de recidiva local entre 50% e 70%, bem como
LPSDFWRQDUHGX©¥RGDPRUWDOLGDGHF¤QFHUHVSHF¯ĆFDFRQIRUPHPHWDDQ£OLVH
realizada pelo Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG) de
importantes estudos prospectivos e aleatorizados.
As mulheres idosas, acima de 70 anos de idade, sem linfonodos axilares acomeWLGRVFRPUHFHSWRUHVKRUPRQDLVSRVLWLYRV+HUQHJDWLYRHFRPOHV·HVDEDL[R
de 2cm de diâmetro, submetidas a ressecção segmentar e complementação por
hormonioterapia são as de mais baixo risco de recidiva.
A omissão de radioterapia neste grupo confere cerca de 10% de recidiva em 10
anos, adicionando cerca de 1% de risco para cada ano de vida, questionando-se
o emprego da radioterapia adjuvante. Pelo aumento da expectativa de vida
no Brasil ao longo das décadas, a omissão de radioterapia, mesmo em grupos
favoráveis, carrega maior risco de recidiva e esta é cumulativa. A omissão da
irradiação deve ser considerada em suas vantagens (redução de toxicidade da
radioterapia tradicional, eliminação dos deslocamentos diários da paciente, absenteísmo laboral, redução dos custos do deslocamento e ausência às atividades
trabalhistas) e de riscos associados por uma recidiva do câncer de mama em
LGDGHPDLVDYDQ©DGDOLPLWDQGRRS©·HVWHUDS¬XWLFDVHSLRUDQGRRGHVIHFKRĆQDO
ou mesmo gerando risco de dano cardio-vascular tardio quando de irradiação
de mama esquerda.

5HYLV¥RGDOLWHUDWXUD

Os resultados demonstraram que radioterapia com placebo resultou em redução
GRULVFRUHODWLYRGHUHFLGLYDHPTXDQGRFRPSDUDGRD7DPR[LIHQRHTXHD
associação de radioterapia com Tamoxifeno reduziu em 63% o risco relativo de
recidiva em comparação a radioterapia com placebo e 81% quando comparado
a somente Tamoxifeno. Em 8 anos de seguimento a taxa de recidiva ipsilateral
foi de 16,5% para Tamoxifeno, 9,3% para radioterapia e placebo e 2,8% para
radioterapia e Tamoxifeno. Estas diferenças se mantiveram em todos os grupos,
exceto para as pacientes com 70 anos ou mais (16% da amostra). O índice de
neoplasia de mama contralateral foi maior no grupo de radioterapia e placebo
HPUHOD©¥RDRVJUXSRVTXHXWLOL]DUDP7DPR[LIHQRUHVSHFWLYDPHQWHH
FRPS &HUFDGHGHWRGDVDVIDOKDVRFRUUHUDPVRPHQWHDSµVDQRV
o que contribui para avaliação de risco em mais longo prazo.
(PVXDDWXDOL]D©¥RGHDQRVR16$%3%DSUHVHQWRXGDGRVGHUHFLGLYD
ipsilateral de 19,5% para Tamoxifeno, 10,8% para radioterapia e placebo e 10,2%
para radioterapia e Tamoxifeno, sem diferenças em sobrevida livre de recidiva
contralateral ou sobrevida global.
2SUµ[LPRHVWXGRIRLR&$/*%TXHDOHDWRUL]RXPXOKHUHVFRPDQRV
de idade ou mais, estádio clínico I (T1N0M0), receptor de estrógeno positivo,
para ressecção segmentar com linfadenectomia axilar e Tamoxifeno com ou
VHPUDGLRWHUDSLD LQLFLDOPHQWHOHV·HVDW«FPHVHPDYDOLD©¥RGHUHFHSWRUHV
KRUPRQDLVSRVWHULRUPHQWHPRGLĆFDGR (QGSRLQWVSULP£ULRVGHWHPSRSDUD
recidiva loco-regional, frequência de mastectomia, sobrevida, câncer de mama
HVSHF¯ĆFDWHPSRSDUDPHW£VWDVHVHVREUHYLGDJOREDO
$SµV VHJXLPHQWR PHGLDQR GH  DQRV KRXYH VRPHQWH GLIHUHQ©D VLJQLĆFDWLYD
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O primeiro estudo prospectivo e aleatorizado de mais longo prazo de seguimento
que avaliou o impacto de cada terapêutica – hormonioterapia isolada (Tamoxifeno), radioterapia isolada e combinação de radioterapia com hormonioterapia
– foi o NSABP B-21, com end point primário de tempo para recidiva ipsilateral e secundário de sobrevida livre de recidiva (incluindo ipsilateral), recidiva
contralateral, à distância e sobrevida global. Neste estudo foram aleatorizadas
1009 mulheres submetidas a ressecção segmentar com linfadenectomia axilar
e incluídas as com lesões até 1cm e axila negativa (pT1apN0 em 27% e pT1bpN0em 70% - 3% outros ou sem registro). A idade era inferior a 50 anos em 20%
das pacientes, entre 50-59 anos em 30% e 60 anos ou mais em 50%, sendo a
população com 70 anos ou mais de 16%. Os braços do estudo eram: somente
hormonioterapia, radioterapia com placebo e radioterapia com hormonioterapia
e as pacientes foram igualmente distribuídas nos grupos. O seguimento mediano
foi de 86,9 meses.
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S HQWUHUHFLGLYDORFRUHJLRQDOVHQGRSDUD7DPR[LIHQRHSDUD
radioterapia e Tamoxifeno, e maior tempo para recidiva neste último grupo. Não
KRXYHSRU«PGLIHUHQ©DVLJQLĆFDWLYDSDUDIUHTX¬QFLDGHPDVWHFWRPLDVREUHYLGD
F¤QFHUGHPDPDHVSHF¯ĆFDWHPSRSDUDPHW£VWDVHVHVREUHYLGDJOREDO
(PVXDDWXDOL]D©¥RGHDQRVDUHFLGLYDORFRUHJLRQDOVXELXGHSDUD
para Tamoxifeno e de 1% para 2% para radioterapia e Tamoxifeno e se manteve
HVWDWLVWLFDPHQWHVLJQLĆFDWLYD S HQTXDQWRTXHVHPGLIHUHQ©DVVLJQLĆFDWLYDVSDUDIUHTX¬QFLDGHPDVWHFWRPLDVREUHYLGDF¤QFHUGHPDPDHVSHF¯ĆFD
tempo para metástases e sobrevida global.
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3RUĆPRHVWXGRSURVSHFWLYRDOHDWRUL]DGR35,0(,,TXHDYDOLRXSDFLHQtes de 65 anos de idade ou mais, com tumores invasivos de mama de até 3cm
(pT1-pT2) com margens livres, axila negativa, receptor hormonal positivo, e
máximo de um dos dois fatores de risco, grau 3 histológico ou invasão linfovascular (mas não ambos), aleatorizadas para somente hormonioterapia ou
hormonioterapia e radioterapia. End point primário de recidiva ipsilateral e
secundários de recidiva regional, contralateral, a distância e sobrevida global.
$SµVVHJXLPHQWRPHGLDQRGHDQRVDWD[DGHUHFLGLYDORFDOIRLGHSDUDR
grupo de somente Tamoxifeno e 1,3% para o grupo radioterapia e Tamoxifeno,
GLIHUHQ©DHVWDWLVWLFDPHQWHVLJQLĆFDWLYD S  FRPXPQ¼PHURQHFHVV£ULR
de pacientes tratadas (NNT) de 31,8 para reduzir uma recidiva. Neste estudo a
idade de 70 anos ou mais apresentou diferença estatística em favor da adição
da radioterapia (5% versus 1%, p=0,002).
Em sua atualização de 10 anos, apresentado no congresso San Antonio Breast
Cancer Symposium de 8-12/12/2020, a taxa de recidiva local somente foi de
0,9% no grupo radioterapia e hormonioterapia e 9,8% para o grupo somente
KRUPRQLRWHUDSLDGLIHUHQ©DHVWDHVWDWLVWLFDPHQWHVLJQLĆFDWLYD S  $
WD[DGHUHFLGLYDUHJLRQDOIRLGHYHUVXV S  UHVSHFWLYDPHQWH
SDUDVRPHQWHKRUPRQLRWHUDSLDRXUDGLRWHUDSLDVHPGLIHUHQ©DVLJQLĆFDWLYDSDUD
os outros end points secundários.
'LVFXVV¥R
2VWU¬VSULQFLSDLVDUWLJRVFRQĆUPDPDWHRULDDQWHULRUGHTXHDVSDFLHQWHVFRP
padrão de lesão Luminal A tem baixo risco de recidiva local, porém este risco
permanece progressivamente maior para cada ano de vida adicional após o tratamento primário. Quanto mais adicionamos tratamentos, menor o percentual
anual de incremento de risco, porém ele vai persistir. Interessante notar que
WDQWRR&$/*%TXDQWRR35,0(,,WLYHUDP¯QGLFHVTXDVHLG¬QWLFRVGHUHcidiva local em 10 anos quando da omissão da radioterapia, com adição de cerca
de 1% de risco/ano, enquanto a radioterapia com hormonioterapia derrubou
estes índices para valores próximos de 0,1-0,2%/ano de vida adicional. Outro

Conclusão
A radioterapia adjuvante de mama após cirurgia conservadora em que a hormonioterapia será realizada como adjuvante em pacientes com 70 anos ou mais e
padrão de lesão Luminal A pode ser omitida.
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critério a se considerar é a expectativa mediana de vida de uma paciente. Pelos
critérios do NCCN uma mulher de 70 anos de idade com muito boa saúde tem
uma expectativa mediana de vida de mais 22 anos, o que resultaria em cerca de
GHULVFRGHUHFLGLYDVHVRPHQWH7DPR[LIHQRHGHULVFRGHUHFLGLYDFRP
radioterapia e hormonioterapia. Outra consideração é do estudo CANTOR que
avaliou a aderência das mulheres em protocolo de pesquisa quanto ao uso de
7DPR[LIHQRRXLQLELGRUHVGHDURPDWDVHHFHUFDGHDĆUPDYDPTXHKDYLDP
suspendido o uso da hormonioterapia. Porém, quando se media a taxa de metabólitos na urina esta taxa real era maior, em cerca de 20%. E este grupo de mulheres
que abandonou o tratamento teve maior recidiva local quando em comparação
ao grupo que perseverou no uso. Se em estudos controlados com avaliação rotineira das mulheres participantes a taxa de abandono da hormonioterapia foi
de 20%, pensamos no mundo real a que valor chegaria e o impacto que poderia
representar. Por outro lado a técnica de radioterapia vem se aperfeiçoando,
a toxicidade reduzida, regimes de hipofracionamento empregados de maneira progressivamente universal, ocupando cerca de 3 semanas de tratamento
(START trial) ou, mais modernamente, somente uma semana de tratamento
(FAST FORWARD trial). O abandono do tratamento irradiante, por outro lado,
é praticamente irrisório, especialmente quando do uso de hipofracionamento
acelerado em uma semana, sem paraefeitos que impactem em qualidade de vida
e garantindo os benefícios do tratamento adjuvante.
Como última análise, o estudo NSABP B-21 mostrou que somente radioterapia
(com placebo) foi melhor em termos de controle loco-regional que somente hormonioterapia, apesar de a combinação ter superado ambos isoladamente, e sem
qualquer impacto em recidiva contralateral, sobrevida livre de metástases ou
sobrevida global. Em se pensando em omissão de tratamento, faria mais sentido
omissão de hormonioterapia do que omissão de radioterapia. Esta proposição
está em estudo no prospectivo aleatorizado EUROPA que testa pacientes de 70
anos de idade ou mais com tumores invasivos de mama de até 2 cm, axila negativa,
com padrão Luminal A, para ressecção segmentar com ou sem linfadenectomia
sentinela e somente hormonioterapia adjuvante ou somente radioterapia parcial
de mama (sem hormonioterapia), com end point primário de sobrevida livre de
recidiva local e qualidade de vida.
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A RADIOTERAPIA PODE SER OMITIDA EM
PACIENTES IDOSAS COM TUMORES T1N0M0,
PERFIL LUMINAL-LIKE?
OPINIÃO DO REVISOR: SIM.
Votação dos painelistas: 100% SIM
2SLQL¥RGR&RQVHOKR&LHQW¯ĆFRGD6%06323,2% NÃO | 76,8% SIM
Opinião Sócios SBM-SP: 68,9% SIM | 31,1% NÃO
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A RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA DEVE SER
REALIZADA SEMPRE QUE POSSÍVEL?
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,QWURGX©¥R

(PDSRSXOD©¥RFRPDQRVRXPDLVHUDGHPLOK·HV2VPLOK·HVGH
novos idosos em cinco anos correspondem a um crescimento de 18% desse grupo
etário, que tem se tornado cada vez mais representativo no Brasil. As mulheres são
maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos). Figura 1

Figura 1 – Distribuição da população por sexo e grupo de idade – 2017 Fonte: - https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias
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A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e
JDQKRXPLOK·HVGHLGRVRVGHVGHVXSHUDQGRDPDUFDGRVPLOK·HVHP
2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Características dos Moradores e Domicílios, divulgada pelo IBGE.
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8PD3HVTXLVD3¼EOLFDGRPLFLOLDUUHDOL]DGDFRPLGRVRVHPPXQLF¯SLRVGH
regiões com 85 questões e publicada em fevereiro de 2020 mostrou uma questão interessante sobre o sentimento de ser idoso e nas faixas etárias entre 60-69 anos, 59%
não se sentia idoso e entre 70-79 anos, 38% compartilhavam deste mesmo sentimento.
Então, quando poderíamos oferecer uma cirurgia de reconstrução mamária nesse
grupo de pacientes?
Ritter M, et al. publicou um estudo retrospectivo de Junho de 2011 a Março de 2019
com 133 pacientes comparando o impacto da idade nos resultados relatados pelas
pacientes após cirurgia oncoplástica versus cirurgia conservadora no câncer de mama.
Após aplicar o questionário Breast-Q, foram subdivididos em dois grupos, > 60 anos e
DQRV'HVVDVSDFLHQWHVHVWDYDPDFLPDGRVDQRVHHPIRLUHDOL]DGR
alguma técnica de reconstrução e o grau de satisfação no grupo de pacientes mais
YHOKRVIRLVLJQLĆFDWLYDPHQWHPHOKRUFRPXPLQWHUYDORGHWHPSRPDLVORQJRHQWUHD
cirurgia e a pesquisa Breast-Q. Tabela 1
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7DEHODå%HPHVWDUI¯VLFRHPSDFLHQWHV!DQRVHVWDWLVWLFDPHQWHVLJQLĆFDWLYR)RQWH5LWWHU0
et al. Breast Cancer Res Treat (2021)
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Ao observar o bem-estar psicossocial, altos valores foram relatados em pacientes mais
velhas que foram submetidas a Mastectomia preservadora do complexo aréolo-papilar
FRP',(3DWLQJLQGRXPDSRQWXD©¥RP«GLDGH '3 )LJXUD

De Lorenzi F, et al. ( 2010) trabalho publicado pelo IEO ( Instituto Europeu de Oncologia), retrospectivo com 63 pacientes acima de 65 anos, elegíveis a reconstrução
LPHGLDWDQXPVHJXLPHQWRGHPHVHVDPDLRULDUHFRQVWUX¯GDFRPLPSODQWHGHVLOL
cone pode-se observar que as cirurgias foram bem toleradas independentemente da
LGDGH+RXYHFDVRVGHLQIHF©¥RHQHFURVHSDUFLDOVHPUHOD©¥RHVWDW¯VWLFD
com as comorbidades das pacientes. Esses dados estão resumidos na Tabela 2.

Foi concluído que a reconstrução mamária em pacientes elegíveis era factível e segura, o risco perioperatório está relacionado com as comorbidades e o risco relativo de
complicações graves e/ou morte é maior quando comparado com a cohort em pacientes
jovens , mas a idade não se apresentou isoladamente como uma contra-indicação a
reconstrução imediata e o sucesso do procedimento está diretamente relacionado a
seleção das pacientes.
Outro estudo, retrospectivo de 2006 a 2016, publicado no The Breast Journal em
2019, realizado na França foi dividido em dois grupos, cada um deles com 67 pacientes.
Um grupo realizou a reconstrução imediata e o outro não realizou a reconstrução.
Foi aplicado um questionário não validado na literatura, mas muito pertinente em reOD©¥R¢VUD]·HVP«GLFDVHSHVVRDLVSDUDDUHDOL]D©¥RGDVUHFRQVWUX©·HVHDVLQćX¬QFLDV
GHRXWUDVSHVVRDVQDVGHFLV·HVĆQDLV$)LJXUDPRVWUDTXHDPDLRULDGDVSDFLHQWHV
TXHĆ]HUDPDUHFRQVWUX©¥RRTXHPDLVDVPRWLYDUDPIRUDPRVIDWRUHVLQGLYLGXDLV
como se sentir inteira novamente, se observar melhor no espelho, nas vestimentas
e nesse mesmo grupo de pacientes como mostrada Figura 5, refere que a principal
SHVVRDTXHDVLQćXHQFLDUDPQHVVDGHFLV¥RIRLRP«GLFRFLUXUJL¥R-£DVTXHQ¥RIR
UDPUHFRQVWUX¯GDVDVSHVVRDVTXHPDLVDVLQćXHQFLDUDPIRUDPRVDFRPSDQKDQWHV 
parceiros ).
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Tabela 2 – Fonte: Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery (2010) 63, 511 e 515
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Figura 4 – fatores que motivaram a reconstrução
)RQWH4XHPHQHU-HWDO'HFLVLRQ PDNLQJGHWHUPLQDQWVIRUEUHDVWUHFRQVWUXFWLRQLQZRPHQRYHU
65 years old. The Breast Journal, 2019
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)LJXUDå,QćX¬QFLDQRSURFHVVRGHWRPDGDGDGHFLV¥R
)RQWH4XHPHQHU-HWDO'HFLVLRQ PDNLQJGHWHUPLQDQWVIRUEUHDVWUHFRQVWUXFWLRQLQZRPHQRYHU
65 years old. The Breast Journal, 2019

A conclusão dos autores foi que as reconstruções mamárias devem ser parte integral
do tratamento. Os cirurgiões devem informar às pacientes das possibilidades e da
oportunidade de serem reconstruídas. O estudo mostrou que muitas pacientes ainda
W¬PPHGRGDUHFRQVWUX©¥RHHQW¥RXPDHTXLSHTXDOLĆFDGDHSDFLHQWHVEHPLQIRUPDGDV
parecem ser os principais parâmetros para maior adesão ao tratamento.

'LVFXVV¥R
Depois de avaliar todos esses trabalhos, precisamos entender que o tratamento do
câncer de mama em mulheres idosas deve ser individualizado, respeitando as suas
FRQGL©·HVFO¯QLFDVHRIHUWDQGRRTXHGHIDWRVHU£RPHOKRUHPVHXFRQMXQWRĆQDO
Existe uma negligência no rastreamento de mulheres acima de 70 anos e um aumento
no número de casos da doença localmente avançada ou tumores palpáveis maiores
do que 2 cm ao diagnóstico, fazendo com que muitas delas necessitem de cirurgias
maiores e a reconstrução mamária é factível nessas pacientes e um conjunto de fatores
ajudam para o sucesso em cada caso, como por exemplo, saber selecionar corretamente
as pacientes para as reconstruções, manter as comorbidades controladas, evitar as
reconstruções em pacientes sabidamente tabagistas de longa data, indicar a melhor
reconstrução para cada caso selecionado e sem dúvida ter um equipe de cirurgiões
treinados para melhor atendê-las.
A nossa população idosa, como mostra o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de GeoJUDĆDH(VWDW¯VWLFDV HPFLQFRDQRVDXPHQWRXHPTXDVHPLOK·HVRQ¼PHURQR%UDVLO
Sendo assim, para essas pacientes sempre que possível deve ser ofertada a mesma
cirurgia que para as pacientes jovens.
Conclusão

A RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA DEVE SER
REALIZADA SEMPRE QUE POSSÍVEL?
OPINIÃO DO REVISOR: SIM.
Votação dos painelistas: 100% SIM
2SLQL¥RGR&RQVHOKR&LHQW¯ĆFRGD6%063 100% SIM
Opinião Sócios SBM-SP: 98% SIM | 2% NÃO
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A Reconstrução Mamária deve ser realizada sempre que possível? Sim
$YHOKLFHVµ«KRQUDGDQDPHGLGDHPTXHUHVLVWHDĆUPDVHXGLUHLWRQ¥RGHL[DQLQguém roubar-lhe seu poder e conserva sua ascendência sobre os direitos familiares
até o último suspiro. Gosto de descobrir o verdor num velho e sinais de velhice num
adolescente. Aquele que compreender isso envelhecerá talvez em seu corpo, jamais
em seu espírito. (CÍCERO, M. T., p.32, 2007)
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,QWURGX©¥R

Desse modo espera-se que doenças relacionadas ao envelhecimento aumentem.
Como é o caso do câncer de mama, à medida que a população em geral continua envelhecendo, os casos de câncer de mama invasivo aumentarão em mais de 50% até
QRV(8$$WXDOPHQWHDLGDGHP«GLDGRGLDJQµVWLFR«DQRVHFHUFDGH
tem mais de 70 anos ao diagnóstico. Todavia, tais pacientes são sub-representadas
em estudos clínicos.
Sabe-se que quanto maior a idade menor é a incidência de câncer de mama em estádios
mais avançados bem como maior a incidência de tumores luminais. O estudo realizado
SRU-HQNLQVHWDOHPDJUXSRXSDFLHQWHVHPFLQFRVXEWLSRVLQWU¯QVHFRVGH
câncer de mama, através do PAM50. Entre pacientes com 70 anos ou mais, Tumores
OXPLQDLV%HQULTXHFLGRVFRP+(5HEDVDLVIRUDPHQFRQWUDGRVHPXPDIUHTX¬QFLDGH
32%, 11% e 9%, respectivamente. Apesar disso, os cânceres de mama mais agressivos
não são incomuns neste subgrupo de pacientes.
Além das características do tumor, é necessário lembrar que a idade funcional deve
ser considerada na decisão de tratamento, uma vez que apresenta maior importância
do que a idade cronológica e que está intimamente ligada às comorbidades presentes
em cada paciente.
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$2UJDQL]D©¥R0XQGLDOGD6D¼GH 206 GHĆQHRVLGRVRVFRPRLQGLY¯GXRVFRPPDLV
de 60 anos. A expectativa de vida média das mulheres no Brasil é 80,1 anos, população
que vem crescendo de maneira exponencial: a relação entre a porcentagem de idosos
HGHMRYHQVGHYHDXPHQWDUGHHPSDUDHPVHJXQGRR
,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDĆDH(VWDW¯VWLFD ,%*( 

29

Temos ainda que levar em consideração as causas de morte dessas pacientes idosas
com câncer de mama. Um estudo realizado em 2011 avaliou tal fato e categorizou as
pacientes por idade e estádio da doença ao diagnóstico: mulheres com 67 a 79 anos
WLQKDPPDLRUFKDQFHGHPRUUHUGHF¤QFHUGHPDPDGRTXHPXOKHUHVFRPăDQRV
que por sua vez, morriam mais comumente de doenças cardiovasculares. O câncer de
mama foi a causa de morte mais comum entre as mulheres com tumores estádio III
H,9 PRUUHUDPGHF¤QFHUGHPDPD SRU«PDSHQDVGDVPXOKHUHVLGRVDV
com CDIS ou estádio I morreram de câncer de mama em 5 anos.
Percebemos, portanto, as peculiaridades no tratamento do câncer de mama na população idosa, um subgrupo extremamente heterogêneo pouco representado nos estudos
e que vem crescendo vertiginosamente. Logo, o manejo adequado depende de fatores
biológicos e de considerações clínicas precisas.

Terapia sistêmica
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Um estudo holandês publicado em 2010 com 127.805 pacientes evidenciou que idosas
foram submetidas a menos cirurgia e menos tratamento quimioterápico adjuvante,
porém receberam tratamento hormonal em monoterapia com maior frequência.
Concluíram ainda que a sobrevida relativa dos idosos é menor em relação à das mais
jovens, todavia o percentual de óbitos por outras causas aumenta com a progressão
da idade. Por outro lado, um estudo baseado no banco de dados do TEAM trial, realizou uma comparação entre pacientes menores e maiores de 65 anos: a mortalidade
F¤QFHUHVSHF¯ĆFDIRLDXPHQWDQGRFRPDLGDGHGDSDFLHQWHGHDDQRV +D]DUG
5DWLR>+5@,& HSDFLHQWHVPDLRUHVGHDQRV +5,&
1,23-2,16) (p<0,001).
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Segundo a Sociedade Europeia de especialistas em câncer de mama (EUSOMA) a idade por si só não deve ditar nenhum aspecto do tratamento em idosas com câncer de
mama. Seguindo essa tendência, Clough-Gorr et al publicaram em 2010 um estudo que
demonstrou a importância da avaliação geriátrica. Através de regressão multivariável
incluindo idade e estádio, o Charlson comorbidity index (CCI) foi associado à baixa
WROHU¤QFLDDRWUDWDPHQWR&&, RGGVUDWLR>25@,&GHD $O«P
disso, três escores que representam os pilares da avaliação geriátrica puderam prever
PRUWDOLGDGH)RUDPHOHVGLĆFXOGDGHVĆQDQFHLUDV +5,&D&&,
+5,& OLPLWD©¥RIXQFLRQDO +5,&D HSRQWXD©¥RGR0HQWDO+HDOWK,QGH[ 0+, LQIHULRUD +5,&GHD 
Em 2020 por meio de uma análise retrospectiva concluiu-se que em pacientes idosas
com câncer de mama luminais, múltiplas comorbidades e presença de linfonodos acometidos, o recebimento de quimioterapia foi associada à melhora da sobrevida global
UD]¥RGHULVFR,&3  
Como se sabe, poucos estudos contemplam a população com mais de 65 anos, por
exemplo, na metanálise de 2012 do Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group
(EBCTCG), que sugeriu que os regimes baseados em antraciclina seguidos de taxanos
eram superiores ao CMF, apenas 1,5% da população tinha 70 anos ou mais, entretanto

a análise desse subgrupo sugeriu que tal superioridade foi tão grande quanto à das
mulheres mais jovens.
(PR(/'$WULDOFRQFOXLXTXHRGRFHWD[HOVHPDQDOQ¥R«PDLVHĆFD]TXHR&0)
para pacientes idosas e ainda apresenta maiores taxas de toxicidade e piora a qualidade de vida O Cancer and Leukemia Group B (CALGB) testou a não inferioridade da
capecitabina em relação à quimioterapia padrão em mulheres com mais de 65 anos, no
entanto esse esquema foi associado a maior chance de recaída e a quase 2 vezes mais
chance de morte do que o grupo randomizado para quimioterapia padrão (AC ou CMF).
Um estudo retrospectivo desse mesmo grupo, concluiu em 2005 que a idade sozinha
não deve ser contraindicação ao uso de esquemas de quimioterapias padrões em idosas
saudáveis. Importante pontuar os riscos de toxicidade associada à quimioterapia em
LGRVDV8PDDQ£OLVHUHWURVSHFWLYDGHSDFLHQWHVEDVHDGDQREDQFRGHGDGRVGD
SEER, concluiu que mulheres de 66 a 70 anos que receberam antraciclinas adjuvantes
DSUHVHQWDUDPWD[DVPDLVDOWDVGHLQVXĆFL¬QFLDFDUG¯DFDFRQJHVWLYDDRORQJRGHPDLV
GHDQRVGHVHJXLPHQWR2HVWXGRTXHFRPSDURXFLFORVGHGRFHWD[HODVVRFLDGRD
FLFORIRVIDPLGDFRPFLFORVGHGR[RUXELFLQDDVVRFLDGRDFLFORIRVIDPLGDHPPXOKHUHV
FRPF¤QFHUGHPDPDGHPHQRUULVFRHVW£GLR,D,,,FRQFOXLXTXHQHVVDDPRVWUDFLFORV
de TC foram superiores em sobrevida livre de doença e sobrevida global, tanto nas
mais jovens quanto nas mais idosas, porém com maiores taxas de neutropenia febril.
Pacientes acima de 65 anos apresentam ainda maiores taxas de hospitalização devido
DRWUDWDPHQWR8PHVWXGRPRVWURXTXHLVVRRFRUUHHPGRVSDFLHQWHVTXHĆ]HUDP
GRFHWD[HOFLFORIRVIDPLGDHGR[XUUXELFLQDQRVTXHĆ]HUDPUHJLPHVEDVHDGRVHP
DQWUDFLFOLQDVHWD[DQRVHHPSDFLHQWHVTXHĆ]HUDPGRFHWD[HOHFLFORIRVIDPLGD

Assim como os demais tratamentos, os dados sobre o papel da adjuvância com trasWX]XPDEHQDSRSXOD©¥RLGRVDV¥ROLPLWDGRV(P%UROOR-HWDOUHDOL]RXXPDUHYLV¥R
VLVWHP£WLFDVREUHLVVRIRLREVHUYDGRXPDUHGX©¥RVLJQLĆFDWLYDGHULVFRUHODWLYRHP
pacientes idosas que receberam trastuzumabe em comparação apenas com quimioWHUDSLD UD]¥RGHULVFRDJUXSDGD,& $O«PGLVVRDSURSRU©¥RGH
HYHQWRVFDUG¯DFRVQRVLGRVRVWUDWDGRVFRPWUDVWX]XPDEHIRLGH ,& 
Apenas 13% das pacientes selecionadas para o estudo Aphinity tinham mais que 65
DQRV$O«PGLVVRDSHVDUGDPHOKRUDVLJQLĆFDWLYDHPVREUHYLGDOLYUHGHGRHQ©DLQYDVLYD
quando o pertuzumabe foi adicionado ao trastuzumabe e quimioterapia a diarreia foi
6,1% mais frequente.

'LVFXVV¥R
Enfatizamos, novamente, a pouca representatividade nos estudos, desse grupo de
pacientes tão frequentes na prática clínica. Percebemos que devido a isso associado ao
fato da grande heterogeneidade das pacientes idosas o manejo clínico é extremamente
complexo e deve ser absolutamente individualizado. A idade por si não deve ser levada
em consideração para a escolha terapêutica. Sabemos assim que tais pacientes, ora são
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Em 2020 Crozier et al analisaram 16.062 mulheres com 70 anos ou mais e tumor
triplo-negativo, mostrando ganho no uso de quimioterapia, com redução relativa do
risco de morte de 31%, sendo que tal benefício existe para pacientes com e sem acometimento linfonodal. Assim, concluíram que quimioterapia deve ser considerada em
pacientes com mais de 70 anos com câncer de mama triplo negativo.
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subtratadas ora supertratadas, o que leva a necessidade de ferramentas espeF¯ĆFDVSDUDVXDDGHTXD©¥R
Desse modo as decisões devem levar em conta o paciente de maneira personalizada, considerar a idade funcional, comorbidades, expectativa de vida, riscos,
benefícios, subtipo do tumor, tolerância ao tratamento, condições socioeconômicas e preferência do paciente. Uma avaliação geriátrica ampla sempre deve
ser oferecida e quando disponíveis os ensaios genéticos podem ser úteis.
Conclusão
Para idosas com câncer de mama o tratamento adjuvante pode sim ser oferecido,
respeitando a individualidade de cada caso.
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A QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE E AS TERAPIAS
ANTI-HER2 DEVEM SER INDICADAS EM
MULHERES IDOSAS SEGUINDO AS INDICAÇÕES
HABITUAIS?
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