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RESUMO 

 
 

  



Marta GN. Quimioterapia de indução seguida de cirurgia com ou sem 

radioterapia adjuvante para pacientes com diagnóstico de câncer de cavidade 

oral: revisão sistemática e metanálise [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo;  2015. 

INTRODUÇÃO: Os tumores da cavidade oral localmente avançados são 

neoplasias agressivas e com alto risco de recaída após o tratamento radical 

definitivo. O presente estudo foi realizado para avaliar a eficácia e segurança 

da quimioterapia de indução antes da cirurgia em pacientes com câncer de 

cavidade oral. MÉTODOS: Uma revisão sistemática da literatura foi realizada e 

apenas ensaios clínicos randomizados prospectivos fase III que comparavam a 

quimioterapia de indução seguida de cirurgia com ou sem radioterapia pós-

operatória (Grupo QT) à cirurgia com ou sem radioterapia pós-operatória 

(Grupo Controle) foram elegíveis. Dois autores selecionaram os estudos de 

forma independente, respeitando os critérios de elegibilidade preestabelecidos. 

Avaliou-se também o risco de viés dos estudos incluídos. RESULTADOS: No 

total, dois estudos foram selecionados. Quatrocentos e cinquenta e um 

pacientes foram aleatoriamente randomizados para o Grupo QT (n = 226) e 

para o Grupo Controle (n = 225). A maioria dos pacientes tinha tumores em 

estádios clínicos III/IV (89,1%). Ambos os estudos foram classificados como 

tendo baixo risco de viés. Nenhum benefício estatisticamente significante em 

favor da quimioterapia de indução foi encontrado quanto à recorrência 

locorregional, à sobrevida livre de doença e à sobrevida global. A análise de 

subgrupo com dados individuais dos pacientes com doença cervical linfonodal 

N2 demonstrou benefício estatisticamente significante em sobrevida global no 

grupo que recebeu quimioterapia de indução. Nenhuma análise estatística foi 

realizada em relação à segurança das estratégias de tratamento, uma vez que 

os estudos incluídos não avaliaram diretamente esse desfecho. 

CONCLUSÕES: Com base nos estudos disponíveis, a quimioterapia de 

indução não melhora os resultados clínicos em pacientes com câncer de 

cavidade oral quando administrada antes da cirurgia radical com intenção 

curativa. O subgrupo de pacientes com doença linfonodal cervical N2 é aquele 

que eventualmente poderia se beneficiar da estratégia de quimioterapia de 

indução. 

Descritores:  Neoplasias bucais;  Quimioterapia de indução;  Cirurgia;  

Radioterapia adjuvante;  Prognóstico;  Sobrevida;  Terapêutica;  Revisão;  

Metanálise. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

  



Marta GN. Induction chemotherapy prior to surgery with or without 

postoperative radiotherapy for oral cavity cancer patients: systematic review 

and meta-analysis [thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo"; 2015. 

INTRODUCTION: Locoregionally advanced oral cavity cancers are aggressive 

tumors with high risk of relapse after definitive treatment. This study was 

performed to assess the effectiveness and safety of induction chemotherapy 

prior to surgery for untreated oral cavity cancer patients. METHODS: Only 

prospective phase III randomized studies comparing induction chemotherapy 

followed by surgery with or without postoperative radiotherapy (Chemo Group) 

compared with surgery with or without postoperative radiotherapy (Control 

Group) were eligible. Two of the authors independently selected and assessed 

the studies regarding eligibility criteria and risk of bias. RESULTS: Two studies 

were selected. A total of 451 patients were randomly assigned to Chemo Group 

(n = 226) versus Control Group (n = 225). Most patients had tumors at clinical 

stages III/IV (89.1%). Both trials were classified as having low risk of bias. No 

significant overall benefit in favor of induction chemotherapy was found 

regarding loco-regional recurrence, disease-free survival and overall survival. A 

subgroup analysis of individual data from cN2 patients showed statistically 

significant overall survival benefit in favor of induction chemotherapy. The 

included studies did not directly compare toxicity between the groups and no 

statistical analysis was performed regarding safety outcomes. CONCLUSIONS: 

Based on the available studies, induction chemotherapy when administered 

before surgery with curative intent did not improve clinical outcomes in 

locoregionally advanced oral cavity cancers patients. Clinically assessed N2 

patients might benefit from induction chemotherapy. 

Descriptors:  Mouth neoplasms;  Induction chemotherapy;  Surgery;  Adjuvant 

radiotherapy;  Prognosis;  Survival;  Treatment;  Review;  Meta-analysis 
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1.1 Epidemiologia e fatores de risco do câncer de cavidade oral 

O câncer de cabeça e pescoço (CCP) é a quinta neoplasia mais comum 

no mundo (1) e apresenta taxa de incidência em homens que ultrapassa 20 por 

100.000 habitantes em países como Brasil, Itália, França, Espanha e Estados 

Unidos (2). Estima-se que, em todo o mundo, ocorram 263.000 casos novos por 

ano de câncer de cavidade oral e o número de mortes aproxima-se de 

127.000/ano (3). No Brasil, estimaram-se 11.280 casos novos de câncer da 

cavidade oral em homens e 4.010 em mulheres, para o ano de 2014. Isso 

corresponde a uma taxa de incidência de 11,54 casos novos a cada 100.000 

homens e 3,92 a cada 100.000 mulheres (4).  

Com frequência, o diagnóstico desses tumores é realizado em estádios 

clínicos avançados da doença, o que determina um maior número de casos 

com prognóstico reservado e aumento da taxa de sequelas com consequente 

redução das taxas de sobrevida e da qualidade de vida dos pacientes (5). A 

prevalência e o prognóstico dos tumores de cavidade oral são dependentes de 

múltiplas variáveis, como exposição aos fatores de risco, características 

moleculares do tumor, estadiamento clínico, comorbidades, tratamento 

realizado, entre outros (6). 

Os fatores de risco relacionados com os carcinomas de cavidade oral 

são múltiplos, incluindo fatores genéticos e aqueles ligados ao meio ambiente, 

ao trabalho e aos hábitos de vida, como etilismo, tabagismo e dieta. 
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Aproximadamente 80% dos pacientes com diagnóstico de câncer de cavidade 

oral têm histórico de exposição crônica ao tabaco e ao álcool. Esses agentes 

podem provocar alterações genéticas, contribuindo com a patogenia por induzir 

mutações tanto em oncogenes como em genes supressores do tumor (7).  

Os fumantes têm um risco de 5 a 25 vezes maior de desenvolver câncer 

quando comparados aos não fumantes (7, 8), existindo relação dose-resposta. O 

risco aumenta durante o período de consumo do tabaco e diminui 

gradualmente após a interrupção do vício, não guardando essa relação após 

20 anos de cessação do fumo (9). A exposição passiva ao fumo também pode 

ser um fator contribuinte para instalação da neoplasia (10). 

O consumo de álcool aumenta o risco de câncer do trato aerodigestivo 

superior (11). O risco relativo também parece ser dose-dependente (12, 13). 

Existem evidências de uma possível interação de risco entre a suscetibilidade 

genética e o etilismo, principalmente em pessoas com polimorfismo das 

enzimas aldeído desidrogenase e álcool desidrogenase (14, 15).   

Outro fator de risco relacionado à patogenia dos CCP é infecção viral 

pelo papilomavírus humano (HPV) (16-18), particularmente em pacientes com 

idade inferior a 40 anos (19).  

O genoma do HPV contém dois oncogenes (E6 e E7). Suas expressões 

inativam, respectivamente, as proteínas p53 e do retinoblastoma (RB). Isso 

causa alteração da regulação do ciclo celular das células infectadas, podendo 

estar correlacionada com a carcinogênese (19, 20). Os tumores HPV positivos 

apresentam maiores taxas de resposta à radioterapia e melhor prognóstico 
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quando comparados aos HPV negativos, que são mais radiorresitentes (21). É 

importante ressaltar que os tumores HPV associados poucas vezes surgem na 

língua oral ou em outro sítio na cavidade oral; eles estão pricipalmente 

relacionados com os tumores de orofaringe (22).  

Outro fator classicamente associado ao desenvolvimento do CCP é a 

exposição ocupacional a agentes como percloroetileno, formaldeído, amianto, 

pesticidas, fibras sintéticas, cimento e hidrocarbonetos aromáticos (23-25). 

A suscetibilidade genética também pode desempenhar um papel 

importante na carcinogênese, uma vez que apenas uma parcela de pessoas 

expostas aos fatores de risco desenvolve câncer e indivíduos com histórico 

familiar têm maior risco de neoplasia (26, 27). Pessoas expostas a radiação 

prévia têm um risco aumentado de desenvolver câncer de cabeça e pescoço 

(28). 

 

1.2 Anatomia da cavidade oral 

A cavidade oral compreende a língua oral, o palato duro, o assoalho da 

boca, os lábios, os alvéolos maxilares e mandibulares, o trígono retromolar e as 

regiões genianas (bucomassetéricas). A cavidade oral localiza-se 

anteriormente ao palato mole, às papilas da língua e aos pilares anteriores das 

tonsilas (29) (Figura 1). Devido à diferente etiologia (exposição solar) e ao 

comportamento biológico (menos agressivos), os tumores de lábio geralmente 

são estudados separadamente dos da cavidade oral. 
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A língua oral é formada pelos dois terços anteriores da língua (língua 

móvel); é limitada pelas papilas circunvaladas na porção posterior. O assoalho 

bucal abrange toda a região da mucosa que recobre o sulco entre a face 

lingual da gengiva inferior e a língua (em profundidade situa-se o músculo 

hióideo). O músculo milo-hióideo divide dois espaços: espaço sublingual 

(contém fibras musculares extrínsecas, nervos – glossofaríngeo, hipoglosso, 

lingual –, vasos e glândula sublingual) e espaço submandibular (contém 

glândulas submandibulares e linfonodos) (29-31).  

O palato duro compreende o teto da boca e constitui-se basicamente 

pelos ossos palatinos e osso maxilar aderidos à mucosa. As gengivas superior 

e inferior recobrem os respectivos alvéolos dentários. Os trígonos retromolares 

são limitados pelos torus gengivais inferiores e superiores, têm formato 

triangular e recobrem a borda anterior do ramo ascendente da mandíbula de 

cada lado.  

A mucosa oral compreende a porção interna dos lábios e da bochecha, 

prolonga-se até a transição com as áreas retromolares posteriormente e os 

sulcos gengivojugais e gengivolabiais inferiores e superiores.  
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Figura 1 -  Anatomia da cavidade oral 
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1.3 Patologia 

Diversas alterações celulares potencialmente carcinogênicas podem 

ocorrer antes de se instalar o câncer propriamemte dito. A leucoplasia, 

caracterizada por hiperparaqueratose, está geralmente associada à hiperplasia 

epitelial subjacente. Na ausência de alterações displásicas, a probabilidade de 

transformação maligna é baixa. A eritroplasia, caracterizada por manchas 

superficiais avermelhadas próximas à mucosa normal, está associada com 

displasia epitelial e com carcinoma in situ ou invasivo em até 90% dos casos. 

As displasias, que são caracterizadas pela presença de mitoses e nucléolos 

proeminentes, estão associadas com a progressão para câncer invasivo em 

aproximadamente 25% dos casos (32). 

A maioria dos tumores malígnos de cavidade oral (95%) é constituída 

pelo carcinoma de células escamosas. Outras histologias como tumores de 

glândulas salivares menores (adenocarcinoma, carcinoma mucoepidermoide, 

adenoide cístico), melanoma (33), carcinoma de células pequenas, 

plasmocitomas, sarcomas e linfomas são entidades infrequentes. Os subtipos 

benignos que podem ser encontrados são papiloma, cisto de retenção, fibroma, 

lipoma, hemangioma, linfangioma, neuroma e tumores de glândulas salivares 

menores (principalmente o adenoma pleomórfico). Linfomas não Hodgkin 

compreendem 5% das neoplasias malignas de tonsila e raramente são 

encontrados na cavidade oral (34). 
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1.4 Diagnóstico 

O exame clínico do tumor primário baseia-se em inspeção e palpação. 

Todas as anormalidades devem ser reportadas, tais como irregularidades na 

mucosa e presença de secreções e sangramento. A palpação do pescoço 

(níveis I a V) deve ser realizada como parte integrante do exame clínico. 

Alguns exames de imagem podem ser solicitados para auxiliar a avaliação do 

grau de invasão local, a presença de acometimento linfonodal regional e/ou 

metástases. Embora não sejam obrigatórios como parte do estadiamento, eles 

são, em geral, adicionados para fins de planejamento de tratamento (35, 36). A 

ultrassonografia tem pouca utilidade na avaliação do tumor primário, porém 

pode ser usada na pesquisa de linfonodos cervicais (37). A tomografia 

computadorizada permite a avaliação de linfonodos do pescoço e também 

investiga o grau de invasão óssea nos tumores avançados (38). A ressonância 

magnética tem o objetivo de avaliar as partes moles e também detectar a 

presença de invasão intracraniana e em base do crânio (39). A tomografia 

computadorizada por emissão de pósitrons (PET-TC) pode ser útil aos 

pacientes com doença locorregional avançada, especialmente para aqueles 

com extenso comprometimento linfonodal e/ou invasão extracapsular (40, 41), 

pois pode mudar o manejo terapêutico em quase 14% dos doentes que apenas 

fizeram exames de imagem convencionais (42).  

A rinoscopia posterior e a laringoscopia, ou a nasofibrolaringoscopia, 

são importantes para avaliar a extensão do tumor para a laringe e nasofaringe.  
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Toda lesão suspeita deve ser biopsiada para definição diagnóstica e 

nenhum tratamento oncológico deve ser prescrito antes da confirmação 

histológica de malignidade. 

Os diagnósticos diferenciais de carcinoma epidermoide incluem 

gengivite e estomatite necrotizante aguda, candidíase oral crônica, doenças 

granulomatosas (tuberculose, histoplasmose, blastomicose, leishmaniose, 

histiocitose, sarcoidose), tumores benignos, vasculites (granulomatose) e 

neoplasias malignas do tecido linfoide (doença de Hodgkin, linfoma histiocítico, 

linfoma de Burkitt, micose fungoide) (43). 

 

1.5 Estadiamento 

O estadiamento dos tumores de cabeça e pescoço foi proposto pela 

American Joint Committee on Cancer (AJCC) e pela Union for International 

Cancer Control (UICC) (44) e leva em consideração o tamanho tumoral (T), a 

disseminação para linfonodos regionais (N) e a presença ou não de metástase 

à distância (M). É recomendado para o estadiamento de todos os tipos de 

carcinoma excluindo os tumores não epiteliais (melanomas, sarcomas, entre 

outros). 

De forma geral, tem-se: 

- T1: ≤ 2 cm;  

- T2: > 2 e ≤ 4 cm;  

- T3: > 4 cm;  

- T4a: invasão de estruturas adjacentes; 
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Cavidade oral - invasão da cortical óssea (mandíbula ou maxila), 

camada muscular profunda da língua, seio maxilar e pele da face.  

Lábios - invasão da cortical óssea, base da língua, nervo inferior 

alveolar, pele da face. 

- T4b: invasão das lâminas pterigóideas, do espaço mastigatório, da 

base de crânio ou envolvimento da carótida interna; 

- N0: ausência de metástase linfonodal; 

-  N1: linfonodo único ipsilateral ≤ 3 cm;  

-  N2:  

N2a: linfonodo único ipsilateral > 3 cm e ≤ 6 cm; 

N2b: linfonodos ipsilaterais múltiplos ≤ 6 cm; 

N2c: linfonodos bilaterais ou contralaterais ≤ 6 cm; 

-  N3: linfonodo(s) > 6 cm; 

-  M0: sem metástases à distância; 

-  M1: metástases à distância. 

Estadiamento agrupado: 

-  Estádio I: T1N0M0;  

-  Estádio II: T2N0M0; 

-  Estádio III: T3N0M0 ou T1-3N1M0; 

-  Estádio IVA: T4aN0-1M0 ou T1-T4aN2M0; 

-  Estádio IVB: T4b qualquer N M0 ou qualquer T N3M0;  

-  Estádio IVC: qulaquer T qualquer N M1. 
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1.6 Princípios gerais do tratamento oncológico 

1.6.1 Cirurgia 

Desde a antiguidade, existem relatos de procedimentos cirúrgicos para a 

abordagem dos tumores, conforme pode ser visto em papiros egípcios de  

1800 a.C.  

Entretanto, os procedimentos cirúrgicos mais elaborados foram factíveis 

somente após o desenvolvimento da anestesia geral no século XIX. Data de 

1874 a primeira laringectomia total relatada por Billroth, sendo esse um 

importante marco da cirurgia de cabeça e pescoço (45).  

Ainda no final do século XIX, foram organizados princípios fundamentais 

de cirurgia oncológica após a publicação de Halsted que descreveu a 

mastectomia radical com ressecção dos linfonodos axilares em monobloco. 

Posteriormente, em 1905 e em 1906, Crile desenvolveu importantes 

fundamentos especificamente relacionados com as técnicas de tratamento 

cirúrgico nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço (46).  

Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, diversos procedimentos 

cirúrgicos foram desenvolvidos respeitando os princípios halstedianos, o que 

culminou com o surgimento de cirurgias em monobloco (pull-through, operação 

composta e operação comando). Essa etapa da evolução das técnicas de 

cirurgia de cabeça e pescoço foi marcada pelos bons resultados dos 

procedimentos ablativos (47).  

O desenvolvimento de técnicas de reconstrução ajudou a superar as 

maiores limitações das cirurgias de cabeça e pescoço, em que se destacam os 
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retalhos frontal de McGregor, deltopeitorais de Backanjian, miocutâneos de 

Aryian e Demergasso e, mais recentemente, os transplantes microcirúrgicos (48-

51).  

O grande êxito das reconstruções foi seguido de um enorme alento pelo 

aumento da radicalidade dos procedimentos ablativos, entre os quais se 

ressaltam as cirurgias de base de crânio, esvaziamentos ampliados de 

linfonodos cervicais e cirurgias de resgate. Concomitantemente, o 

conhecimento mais amplo das neoplasias, através do melhor entendimento 

anatômico e de biologia tumoral, possibilitou o desenvolvimento de 

equipamentos e técnicas cirúrgicas eficientes e menos mórbidas, como os 

esvaziamentos cervicais seletivos, pesquisa do linfonodo sentinela, acessos 

transfaciais tipo degloving, ressecções endoscópicas a laser, cirurgias 

endoscópicas nasosinusais, cirúrgia robótica, entre outras. 

 

1.6.1.1 Aspectos gerais da cirurgia para os tumores de cavidade 

oral 

A abordagem cirúrgica para o tratamento dos pacientes com diagnóstico 

de câncer de cavidade oral consiste em ressecção ampla com margem 

tridimensional de pelo menos 1 cm, associada ou não com o esvaziamento 

cervical em monobloco ou dibloco, seguida de reconstrução imediata (52, 53).  

As técnicas de cirurgia disponíveis normalmente envolvem as vias 

transoral e/ou transcervical. A mandibulectomia também pode ser utilizada 

principalmente em casos em que há necessidade de se obter margens 
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cirúrgicas adequadas em lesão de grande volume. A traqueostomia é 

normalmente necessária para se garantir a permeabilidade da via aérea, uma 

vez que edema local de grande monta pode se instalar devido à extensiva 

manipulação cirúrgica (52).  

No que se refere à reconstrução, diversas opções podem ser 

consideradas, como retalhos de língua, enxerto cutâneo livre, retalho muscular 

de masseter, retalho miomucoso de bucinador, retalho nasogeniano, retalhos 

dermogordurosos, retalhos miocutâneos, reconstruções microcirúrgicas e 

próteses. A escolha da técnica de reconstrução depende do tipo de defeito e 

de fatores relacionados com as condições clínicas dos pacientes (54, 55).  

 

1.6.2 Quimioterapia 

Em meados da década de 1950, houve o desenvolvimento de 

estratégias de tratamento que envolviam agentes quimioterápicos na 

abordagem do câncer hematológico e em um número reduzido de tumores 

sólidos (56). Configurou-se, dessa forma, o princípio de que os agentes 

quimioterápicos poderiam ser incorporados aos protocolos de tratamento 

combinados com radioterapia e cirurgia com o racional de se obter melhores 

resultados terapêuticos.  

Entretanto, desde o início, as principais dificuldades para o emprego 

clínico da quimioterapia relacionavam-se ao desenvolvimento de resistência 

celular aos fármacos, bem como às altas taxas de toxicidade aos tecidos 

normais. O conhecimento da biologia molecular possibilitou compreender 
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múltiplos perfis de expressão gênica de células malignas e de tecidos normais, 

tendo papel salutar na identificação de diversos mecanismos por meio dos 

quais os agentes quimioterápicos desempenhavam seus efeitos antitumorais. 

Ademais, através dos conceitos moleculares e genéticos das células tumorais, 

pode-se entender a quimiossensibilidade à terapêutica sistêmica, além de 

possibilitar o desenvolvimento de drogas dirigidas a alvos mais específicos (57). 

Atualmente, a quimioterapia pode ser empregada em quatro principais 

contextos: (a) tratamento primário; (b) tratamento de indução (neoadjuvante); 

(c) tratamento concomitante a radioterapia (radioquimioterapia); (d) tratamento 

adjuvante.  

A quimioterapia primária se relaciona à abordagem sistêmica 

empregada como terapêutica exclusiva nas situações em que os pacientes 

apresentam tumores avançados nos quais não há tratamento alternativo. Essa 

é a terapia que normalmente se emprega nos pacientes metastáticos com o 

objetivo de paliar sintomas, melhorar a qualidade de vida e tentar bloquear 

temporariamente a progressão da doença. A quimioterapia primária pode ser 

curativa em apenas uma porção muito pequena de pacientes com doença 

avançada, como aqueles diagnosticados com linfomas, leucemias, tumores de 

células germinativas e tumor de Wilms (58). 

A quimioterapia neoadjuvante refere-se ao uso de agentes terapêuticos 

antes do tratamento principal. Tem como objetivo a redução do volume e 

extensão do tumor antes do tratamento radical, ou seja, é empregada em 

situações nas quais o câncer esteja localizado e os tratamentos locais (cirurgia 
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e/ou radioterapia, por exemplo) sejam factíveis, porém não sejam considerados 

completamente eficazes (59).  

A quimioterapia concomitante a radioterapia relaciona-se com o 

emprego das duas modalidades de tratamento simultaneamente. 

A quimioterapia adjuvante refere-se ao tratamento sistêmico após a 

abordagem radical local. Ela tem o objetivo de reduzir as taxas de recorrência 

local e à distância decorrentes, sobretudo da disseminação de 

micrometástases ocultas.  

Vale ressaltar que muitos dos protocolos dos principais ensaios clínicos 

que envolveram os pacientes com diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço 

localmente avançado utilizaram os termos quimioterapia primária, quimioterapia 

de indução e quimioterapia neoadjuvante como sinônimos. Assim, por ser 

amplamente utilizado na literatura mundial, o termo adotado no presente 

estudo para se referir a “quimioterapia neoadjuvante” foi “quimioterapia de 

indução”.  

 

1.6.2.1  Princípios de agentes quimioterápicos combinados e 

interações entre quimioterapia e radioterapia 

Normalmente, os agentes quimioterápicos isolados com doses 

clinicamente toleráveis não são efetivos. A partir do reconhecimento de drogas 

ativas de diferentes classes foi possível instituir protocolos de quimioterapia 

combinada com diversos agentes. Observou-se que os esquemas de 

quimioterapia combinada eram mais eficazes por promover morte tumoral 
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máxima dentro do limite de toxicidade de tolerância, além de impedirem e/ou 

adiarem o desenvolvimento de resistência celular (60, 61).   

A maioria dos protocolos de tratamento com agentes quimioterápicos 

combinados foi arquitetada em torno da cinética de recuperação da medula 

óssea em resposta à exposição à quimioterapia, uma vez que a 

mielossupressão era a toxicidade limitante para grande parte das drogas 

padrões. Nesse sentido, observou-se um avanço significativo ao se adicionar 

fatores estimulantes de colônias (moléculas de longa duração pegfilgrastima e 

filgrastima, por exemplo), uma vez que essas substâncias atuam acelerando a 

recuperação da medula óssea e diminuindo as taxas de mielossupressão grave 

(62).  

A combinação de quimioterapia e radioterapia é empregada há anos na 

abordagem de diversos tumores. Sabe-se que o tratamento como 

radioquimioterapia é muitas vezes superior em termos de controle local e 

sobrevida global quando comparado com o tratamento com radioterapia 

exclusiva (63). Isso se deve à ação dos agentes quimioterápicos citotóxicos, que 

atuam reduzindo o número de células tumorais que também as sensibilizam 

aos efeitos da radioterapia. Além disso, algumas drogas podem sobrepujar 

mecanismos de resistência à radioterapia e são muitas vezes competentes 

para atuar sobre metástases à distância em virtude do efeito sistêmico que 

exercem.  

Dentre os quimioterápicos mais estudados nos tumores de cabeça e 

pescoço em associação com a radioterapia, destacam-se os análogos da 

platina, o 5-fluorouracil (5-FU) e os taxanos (64).  
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Os análogos da platina formam um grupo de agentes de maior 

relevância e aplicabilidade. A cisplatina é o protótipo dessa classe de 

quimioterápicos e é reconhecidamente uma das drogas de maior poder 

radiossensibilizante. Seu mecanismo de ação envolve a inibição da transcrição 

do RNA e da replicação do DNA. Quando a droga é associada com a 

radioterapia, ocorrem diversas interações que podem auxiliar na condução da 

morte celular tumoral, tais como: a) absorção pela cisplatina de radicais livres 

formados na interação da radiação com o tecido, que atua assistindo na 

fixação do dano potencialmente reparável; b) alterações no ciclo celular e 

inibição do reparo de lesões induzidas pela radioterapia (65).  

O 5-FU, um análogo do uracil, é uma fluoropirimidina que, quando 

associada à radioterapia, tem ação citotóxica por diferentes mecanismos, como 

inibir a função da timidilato sintetase e, consequentemente, a síntese de DNA 

(66).  

Os taxanos têm a capacidade de manter as células nas fases M e G2 do 

ciclo celular, que são os períodos de maior radiossensibilidade, 

potencializando, assim, o efeito da radioterapia. Outra ação que os taxanos 

podem desempenhar é induzir as células à apoptose. Nos tumores de cabeça 

e pescoço, o agente quimioterápico mais estudado é o docetaxel (67).  
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1.6.2.2  Principais esquemas de quimioterapia em câncer de 

cavidade oral 

 

Quimioterapia e radioterapia concomitantes  

O esquema de tratamento consiste em radioterapia concomintante com 

cisplatina (100 mg/m2, endovenosa no dia 1 - D1, dia 22 - D22 e dia 43 - D43) 

(64). 

 

Quimioterapia de indução com duas drogas  

A quimioterapia de indução normalmente consiste em três ciclos de 

cisplatina (75 mg/m² endovenosa, no D1) com paclitaxel (175 mg/m2 

endovenosa, no D1), administrados a cada 21 dias. Se os pacientes forem 

tratados em protocolo não cirúrgico, após 3 a 8 semanas da quimioterapia de 

indução, eles recebem radioquimioterapia. A quimioterapia consiste em 

cisplatina (100 mg/m² endovenosa, em 2 horas, nos D1, D22 e D43 ou, 

alternativamente, 30 mg/m² endovenosa, em 1 hora, semanalmente, por 6-7 

semanas), administrada concomitantemente à radioterapia (64). 

 

Quimioterapia de indução com três drogas  

A quimioterapia de indução é normalmente realizada em três ciclos com 

cisplatina (75 mg/m² endovenosa, no D1), fluoruracila (750 mg/m²/dia 

endovenosa, por infusão contínua, do D1 ao D5) e docetaxel (75 mg/m² 

endovenosa, no D1, a cada 3 semanas). Se os pacientes forem tratados em 

protocolo não cirúrgico, após 3 a 8 semanas da quimioterapia de indução, eles 
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recebem radioquimioterapia. A quimioterapia consiste em cisplatina (100 mg/m² 

endovenosa, em 2 horas, nos D1, D22 e D43 ou, alternativamente, 30 mg/m² 

endovenosa, em 1 hora, semanalmente, ou ainda carboplatina AUC 1,5-2 

semanal), administrada concomitantemente à radioterapia (64). 

 

1.6.3 Radioterapia 

Após as descobertas dos raios X (Wilhem Conrad Röntgen, 1895), da 

radioatividade natural do urânio (Henri Becquerel, 1896) e obtenção de seus 

produtos, como polônio e rádio (Pierre e Marie Curie, 1898), a radiação 

ionizante passou a ser empregada na medicina para o tratamento de doenças 

(68). 

Do ponto de vista prático, as radiações podem ser divididas em 

ionizantes e não ionizantes. As primeiras são hábeis em promover o fenômeno 

da ionização, ou seja, ao interagir com o meio, promovem a ejeção de elétrons 

da órbita do átomo; as segundas não têm energia capaz de realizar ionização 

(68, 69). 

A radioterapia utiliza radiação ionizante para o tratamento de doenças 

malignas. Existem, basicamente, duas formas de radioterapia: 

 Teleterapia (tele do latim “a uma distância”), conhecida como 

radioterapia externa, é realizada com uso de aceleradores lineares, 

aparelhos de cobalto, entre outros. Nessa técnica, existe uma 

distância física entre o paciente e a fonte da radiação. 
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 Braquiterapia (brachys do grego “em contato”), onde geralmente são 

utilizadas fontes de radiação em contato direto com os tecidos a 

serem irradiados. 

O objetivo da radioterapia é destruir o tecido neoplásico e preservar 

tanto quanto possível as estruturas normais adjacentes. O conhecimento dos 

mecanismos envolvidos nos efeitos biológicos das radiações ionizantes tem 

auxiliado no desenvolvimento de tratamentos cada vez mais seguros e 

eficazes. 

 

1.6.3.1 Mecanismo de ação da radiação ionizante 

A radiação ionizante interage com células e tecidos basicamente de 

duas formas. A primeira ocorre após absorção da energia da radiação pelo 

meio biológico, ejeção de elétrons e interação direta dos elétrons ejetados com 

componentes celulares como DNA, proteínas e lipídios, provocando alterações 

estruturais e funcionais; esse é chamado de efeito direto e corresponde a cerca 

de 30% do efeito biológico total. O outro mecanismo, que é o predominante, 

deve-se à interação da radiação e ejeção de elétrons da água, um dos 

principais componentes de nossas células, levando à produção de radicais 

livres, e denominado efeito indireto (Figura 2). O principal radical livre oxidante, 

resultante da radiólise da água, é a hidroxila. A dupla hélice do DNA pode ser 

danificada pela ação dos radicais livres que quebram as ligações químicas em 

busca de um elétron que lhes confira equilíbrio eletrônico, exatamente por se 

encontrarem em estado eletricamente desbalanceado. A presença do oxigênio 
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induz à formação de radicais livres peroxidantes que não retornam à estrutura 

química original. Assim, considera-se que o oxigênio “fixa” a lesão 

radioinduzida aumentando a radiossensibilidade (68). 

 

 

Figura 2 –  Efeito biológico da radiação 

 

O DNA é um dos principais alvos da radiação e a quebra das fitas de 

dupla hélice pode ser irreversível, levando à morte celular. A lesão que causa 

esse dano irreversível é chamada de letal, diferente da subletal, quando existe 

possibilidade de reparo (Figura 2). Além das quebras, podem também ocorrer 

rearranjos cromossômicos resultando em fragmentos acêntricos, dicêntricos e 

anéis (aberrações instáveis), além de translocações e inversões (aberrações 
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estáveis) (70). Ainda, a peroxidação lipídica nas membranas celulares pode 

resultar em alterações funcionais e ativação da sinalização de morte celular (70).  

 

1.6.3.2 Radiação ionizante, ciclo celular e morte celular  

A sensibilidade à radiação é diferente em cada fase do ciclo celular. As 

fases G2 e mitose (M) são as mais sensíveis; a maior fixação do dano deve-se 

à grande compactação da cromatina, o que resulta em maior probabilidade de 

interação com a radiação, dificulta o acesso de enzimas de reparo e o 

consequente aumento da radiossensibilidade (68). 

Em contrapartida, a fase de síntese (S) é a de menor sensibilidade, 

muito provavelmente em função da duplicidade e descompactação do DNA, e 

ao “pico” da enzima DNA-PKc envolvida no reparo de quebras duplas (68). As 

fases G1 e G2 são os chamados checkpoints do ciclo celular, nos quais as 

células podem reparar lesões antes da duplicação do DNA e da mitose, 

respectivamente (70). 

A radiação induz a morte clonogênica e a morte programada, sendo a 

apoptose um dos principais mecanismos. A morte clonogênica ocorre quando a 

célula irradiada se divide uma ou duas vezes e transmite aberrações letais para 

as células “filhas”, que ficam estéreis e incapazes de realizar mitoses. Para 

tecidos com baixa atividade proliferativa, considera-se morte clonogênica a 

perda de função. As células ficam com aspecto morfológico normal por um 

tempo antes de serem fagocitadas. A morte clonogênica impede a repopulação 

do tumor e é relevante para o controle local da doença. Quanto à apoptose 
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radioinduzida, a sinalização via p53 constitui importante mecanismo, apesar de 

existirem caminhos independentes da ativação desta proteína. Após detecção 

das quebras duplas do DNA, a proteína p53 é ativada, atua como fator de 

transcrição e induz proteínas (bax, por exemplo), iniciando o processo 

apoptótico. Sabe-se que baixas doses de radiação induzem à apoptose; altas 

doses, à morte não apoptótica (71). 

A resposta dos tecidos à radiação pode ser precoce (aguda) ou tardia. 

Tecidos de resposta rápida apresentam alterações nas primeiras semanas 

após iniciada a radioterapia, possuem alto índice de proliferação celular, alta 

suscetibilidade à morte clonogênica e/ou à apoptose. São alguns exemplos 

desses tecidos: pele, mucosas, tecido hematopoiético, tecido linfoide, aparelho 

digestivo e tumores malignos (69). 

Os tecidos de resposta lenta apresentam alterações em meses a anos 

após o término da irradiação. De modo geral, eles apresentam baixa atividade 

mitótica, capacidade de reparo desde que a tolerância seja respeitada e menor 

suscetibilidade à apoptose. A resposta lenta está mais associada à morte 

clonogênica, à perda da atividade metabólica e à alteração vascular que leva à 

diminuição da oxigenação tecidual. Alguns exemplos são: tecidos nervoso, 

muscular e ósseo (68, 69).  

Os campos de radiação são, na maioria das vezes, localizados. É 

inevitável, porém, que porções de tecido normal estejam contidas na área a ser 

irradiada. Dessa forma, é fundamental respeitar a tolerância dos tecidos 

normais adjacentes para minimizar a probabilidade de danos irreversíveis. A 
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dose de tolerância depende do tecido envolvido, do volume irradiado, do tipo 

de radiação e do fracionamento da dose empregados (72). 

 

1.6.3.3  Aspectos gerais da radioterapia para os tumores de 

cavidade oral 

A radioterapia evoluiu nas últimas décadas graças à utilização 

combinada de métodos de imagem e sistemas de planejamento com cálculo da 

distribuição da dose.  

O primeiro método de imagem utilizado foi a radiografia simples, em que 

é visualizada somente a estrutura óssea do paciente para a inferência sobre 

quais locais devem ser tratados e quais devem ser protegidos, sendo a dose 

calculada em apenas um ponto da radiografia. Este método é chamado de 

radioterapia bidimensional (também referida como convencional ou 2D) (73).  

Quando a tomografia computadorizada foi introduzida como método de 

imagem para planejamento, passou a ser possível determinar com maior 

precisão o local a ser tratado, uma vez que o tumor, as áreas de risco para 

recidiva (como drenagens linfonodais) e os órgãos em risco são definidos e 

visualizados volumetricamente. Os sistemas de planejamento passaram então 

a demonstrar a distribuição da dose sobre a região irradiada também de 

maneira volumétrica. Essa forma de planejamento de radioterapia é conhecida 

como técnica tridimensional conformada (3D). Além de o programa de 

computador mostrar a distribuição da dose de radiação no interior do corpo do 

paciente, ele cria gráficos com a intensidade de dose ao longo de cada 
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estrutura. Isso permite conhecer a informação da potencial toxicidade do 

tratamento sobre os órgãos e se o tumor está sendo ou não adequadamente 

tratado (73). 

A técnica conformada permitiu avaliar a dose nos locais irradiados, mas 

não propiciava maneiras de proteger os órgãos em risco da irradiação 

indesejada. Para solucionar este problema foi desenvolvida a técnica de 

modulação do feixe de radiação (IMRT), a qual permite que a dose prescrita 

possa se “moldar” à forma do local a ser irradiado, permitindo máxima proteção 

das áreas que não se deseja tratar (73). 

 

1.6.3.3.1 Tratamento radical 

Para a definição dos volumes de tratamento em pacientes que recebem 

radioterapia com intenção radical, tem-se as seguintes recomendações (74). 

 

Volume grosseiro tumoral (GTV)  

Consiste na área do tumor primário e regiões de acometimento 

linfonodal definidas por avaliação clínica e radiológica.  

 

Volume alvo clínico (CTV) 

Consiste na região com alta probabilidade de extensão tumoral não 

mensurável clínica e radiologicamente, ou seja, corresponde à área de doença 

subclínica (microscópica). A específica definição de cada volume de tratamento 

depende da extensão e da localização do tumor primário.  
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Para os casos de doença lateralizada em que apenas o pescoço 

ipsilateral está envolvido, a inclusão da região cervical contralateral é indicada 

quando o envolvimento ipsilateral é maior que N1. 

Quando os níveis II ou III cervicais estão clinicamente positivos, deve-se 

incluir no campo de tratamento os níveis cervicais IB e IV. O nível V deve ser 

acrescentado no pescoço ipsilateral se níveis II – IV estiverem acometidos. 

Os linfonodos retrofaríngeos são tratados bilateralmente em todos os 

casos em que há envolvimento clínico dos níveis cervicais II-IV. O nível VI deve 

ser tratado em todos os casos com envolvimento clínico do nível IV e V. 

 

Volume alvo de planejamento (PTV)  

Para a formação do volume alvo planejado, normalmente acrescenta-se 

uma margem cincunferencial de 3-5 mm do CTV para considerar possíveis 

erros de posicionamento o movimentação interna dos órgãos. 

 

1.6.3.3.2 Tratamento adjuvante 

Para a definição dos volumes de tratamento em pacientes que recebem 

radioterapia com intenção adjuvante, tem-se as seguintes recomendações (74): 

 

Volume alvo clínico (CTV) com maior dose 

Consiste nas regiões de tecido com probabilidade de invasão tumoral 

microscópica. Além disso, o volume de doença pré-operatória e o leito tumoral 
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devem ser incluídos. Caso presente, considerar também inclusão da região 

linfonodal com extravasamento extracapsular.  

 

Volume alvo clínico (CTV) com menor dose 

Consiste na região de drenagem linfonodal de risco. A específica 

definição de cada volume de tratamento depende da extensão e da localização 

do tumor primário. Nos casos avançados, geralmente se englobam os níveis 

linfonodais bilaterais de I a V com possibilidade de abrangência também dos 

linfonodos da região retrofaríngea.  

 

Volume alvo de planejamento (PTV)  

Para a formação do volume alvo planejado, normalmente acrescenta-se 

uma margem cincunferencial de 3-5mm do CTV para considerar possíveis 

erros de posicionamento ou movimentação interna dos órgãos. 

 

1.6.3.3.3 Doses e esquemas de prescrição 

Esquemas para radioterapia com técnicas convencional e 

conformacial 

 - PTV 1 (área de doença grosseira): 70 Gy / 2 Gy por fração. 

 - PTV 2 (área de alto risco e leito cirúrgico): 60-66 Gy / 2 Gy por fração. 

 - PTV 3 (áreas linfonodais eletivas): 50Gy / 2 Gy por fração. 
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Esquemas para radioterapia com IMRT  

Trinta e três frações:   

- PTV 1 (área de doença grosseira): 69,96 Gy / 2,12 Gy por fração 

- PTV 2 (área de alto risco): 59,4 Gy / 1,8 Gy por fração  

- PTV 3 (áreas linfonodais eletivas): 54,12 Gy / 1,64 Gy por fração 

Trinta e cinco frações:   

- PTV1 (área de doença grosseira): 70 Gy / 2 Gy por fração 

- PTV 2 (área de alto risco): 63 Gy / 1,8 Gy por fração  

- PTV 3 (áreas linfonodais eletivas): 56 Gy / 1,6 Gy por fração 

 

1.7 Tratamento do carcinoma espinocelular de cavidade oral 

1.7.1  Estádio inicial  

Os pacientes com doença em estádio inicial são aqueles com tumores 

de até quatro centímetros em sua maior dimensão, sem invasão de estruturas 

adjacentes e sem acometimento linfonodal (estádios I e II). 

As opções terapêuticas existentes são cirurgia ou radioterapia exclusiva, 

uma vez que ambas apresentam taxas de sobrevida e controle local 

semelhantes. Esses dados são oriundos de séries históricas retrospectivas, 

pois não existem estudos randomizados prospectivos comparando cirurgia com 

radioterapia nesse contexto. Sendo assim, as duas formas de tratamento 

devem ser facultadas e a decisão terapêutica é baseada na disponibilidade de 

recursos, experiência da equipe médica e na relação morbidade/eficácia 

associada a cada procedimento (75).  
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A radioterapia pode ser realizada com diferentes técnicas. Tanto a 

teleterapia quanto a braquiterapia são opções terapêuticas para a abordagem 

dos pacientes com tumores iniciais (76).  

A cirurgia normalmente produz menor morbidade e, muitas vezes, é 

preferível à radioterapia (77). Os tumores da cavidade oral em estádio inicial são 

geralmente acessíveis por meio de abordagens transorais tradicionais. Em sua 

maioria podem ser ressecados com deformidades funcionais e estéticas 

mínimas, mantendo a função de deglutição e da fala. Margens positivas ou 

exíguas ( 5 mm) após ressecção tumoral estão associadas a um pior 

prognóstico, sendo mandatória, quando possível no intraoperatório, a 

reabordagem para se garantir margens cirúrgicas seguras e negativas (78-80).  

Quanto à abordagem dos linfonodos cervicais, o tratamento eletivo do 

pescoço era até recentemente um tema ainda controverso (81). Alguns autores 

demonstraram altas taxas (45%) de metástase linfonodal microscópica em 

pacientes com tumor inicial de cavidade oral (82-86). Para os pacientes com 

doença estádio I, as taxas de incidência de metástases cervicais ocultas são 

inferiores a 20%. A espessura do tumor pode ser um parâmetro útil para a 

previsão de metástases ocultas, especialmente em tumores de língua oral. A 

maioria dos estudos apontou que a espessura do tumor maior do que 2 a 4 mm 

está associada com o maior risco de acometimento cervical e pode impactar 

negativamente nas taxas de recorrência local e sobrevida global (87, 88). Para os 

pacientes com doença estádio II, a preocupação com o acometimento 

linfonodal se impõe de forma mais robusta. O papel da dissecção linfonodal 

eletiva nos pacientes com tumor inicial de cavidade oral foi estabelecido após a 
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publicação de um estudo randomizado fase III que demonstrou ganho 

estatisticamente significante em sobrevida livre de doença e sobrevida global 

nos pacientes que foram submetidos a esse procedimento (89).  

Para os pacientes que fazem teleterapia, o mesmo raciocínio deve ser 

empregado para a indicação de irradiação das cadeias linfonodais (90-92).  

Apesar de a abordagem linfonodal cirúrgica eletiva ser o padrão para 

avaliar metástase oculta, a biópsia do linfonodo sentinela é uma reconhecida 

alternativa que pode ser empregada nos pacientes com câncer de cavidade 

oral estádio I e II (93).    

Após cirurgia, o tratamento adjuvante com radioterapia é indicado para 

os pacientes com tumores T3/T4, presença de margens cirúrgicas exíguas, 

linfonodos positivos, invasão perineural, invasão linfovascular e/ou 

acometinento linfonodal nos níveis IV-V. A adjuvância com radioquimioterapia é 

indicada na presença de margens positivas e/ou extravasamento extracapsular 

tumoral linfonodal (94-97).  

 

1.7.2 Estádio avançado 

Os pacientes com doença em estádio avançado são aqueles com 

tumores T3 ou T4 sem comprometimento linfonodal ou com envolvimento 

cervical linfonodal independente do estádio T, mas sem metástases à distância 

(estádios III a IVB). Dentro desse grupo podem existir dois subgrupos 

clinicamente distintos: pacientes com doença ressecável ou irressecável. 
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Não existem bons ensaios clínicos randomizados para definir uma 

estratégia de tratamento ideal para pacientes com câncer de cavidade oral em 

estádios III a IVB. As recomendações de tratamento são baseadas em estudos 

que incluíram um grande número de pacientes com tumores primários em 

outros sítios da cabeça e pescoço e de estudos retrospectivos. O tratamento é 

normalmente multidisciplinar e envolve cirurgia, radioterapia e quimioterapia, 

uma vez que a abordagem monoterápica está associada com altas taxas de 

recorrência local (75).   

A cirurgia é geralmente recomendada como terapia inicial para os 

tumores da cavidade oral localmente avançados (98). Na maioria dos casos, a 

reconstrução após ressecção tumoral é factível, o que resulta em satisfatórios 

resultados funcionais. O tratamento adjuvante com radioterapia ou 

radioquimioterapia deve ser fortemente considerado pelo alto risco de 

recorrência local (99). Na presença de doença T3 ou T4, invasão perineural e/ou 

invasão vascular, deve-se indicar radioterapia adjuvante exclusiva. Entretanto, 

na presença de outros fatores de risco, como extravasamento extracapsular do 

tumor linfonodal e margens cirúrgicas positivas, recomenda-se a adjuvância 

com radioquimioterapia. Há nomograma para auxiliar na tomada de decisão de 

se indicar o tratamento adjuvante em pacientes com câncer de cavidade oral 

que estima as taxas de sobrevida livre de falha locorregional com ou sem 

radioterapia pós-operatória (100).  

É importante ressaltar que o tratamento dos linfonodos cervicais é 

indicado tanto na abordagem inicial (esvaziamento cervical) quanto na terapia 



Introdução  
  
	

32

adjuvante, em que os campos de tratamento da radioterapia devem incluir as 

regiões de maior risco de acometimento linfonodal (74, 95).  

Os protocolos de preservação de órgão que empregaram inicialmente  

quimioterapia e/ou radioterapia não foram capazes de demonstrar claros 

benefícios clínicos aos pacientes com câncer localmente avançado de 

cavidade oral. Na prática, a radioquimioterapia exclusiva é reservada como 

alternativa aos pacientes com tumores irressecáveis, inoperáveis ou que se 

recusam a realizar cirurgia (101-103).   

Especificamente para quimioterapia de indução, o racional de se utilizar 

essa estratégia é tentar reduzir o volume tumoral e as regiões de hipóxia mais 

radiorresistentes, o que possibilitaria tornar o tratamento subsequente mais 

efetivo, com o objetivo de conseguir maiores taxas de cura e manutenção da 

função do órgão. Além disso, essa estratégia teria um papel de iniciar 

precocemente e de forma mais intensiva a abordagem de possíveis focos de 

doença à distância (104). Entretanto, o tratamento de primeira linha, utilizando 

quimioterapia de indução, deve ser mais estudado para se comprovar os reais 

benefícios dessa terapêutica.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral 

-  Avaliar a eficácia e segurança da quimioterapia de indução em 

pacientes com diagnóstico de câncer de cavidade oral.  

 

2.2 Objetivos específicos 

-  Avaliar a sobrevida global, a recorrência locorregional, a sobrevida 

livre de doença e a segurança (toxicidade) com o uso de 

quimioterapia de indução seguida de cirurgia com intenção curativa 

com ou sem radioterapia adjuvante, comparada com cirurgia com 

intenção curativa, com ou sem radioterapia adjuvante, em pacientes 

com câncer de cavidade oral.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Local  

Estudo realizado no Programa de Pós-graduação em Oncologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) em 

colaboração com o Centro Cochrane do Brasil.  

 

3.2 Salvaguardas Éticas  

O projeto foi apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) – Anexo 1.  

 

3.3 Aprovação do estudo pelo Programa de Pós-Graduação 

O projeto foi apresentado e aprovado pelo Programa de Pós-Graduação 

em Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP). 

 

3.4 Desenho do estudo  

Foi realizada uma revisão sistemática de acordo com a metodologia do 

Cochrane Handbook of Systematic Reviews of Interventions (105). O manuscrito 

foi organizado usando as recomendações do Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (106). 
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3.5 Critérios de inclusão 

3.5.1 Tipos de estudos 

Foram elegíveis para a inclusão, ensaios clínicos controlados 

aleatorizados fase III ou IV que contemplassem os seguintes critérios: 

 Participantes: pacientes com diagnóstico de câncer de cavidade 

oral, sem tratamento prévio. Não houve restrição em relação a 

idade, estadiamento clínico ou tipo histológico do tumor.  

 Intervenções: estudos avaliando as seguintes comparações foram 

incluídos: a) qualquer estratégia de quimioterapia de indução, 

seguida de cirurgia com ou sem radioterapia pós-operatória; b) 

cirurgia com ou sem radioterapia adjuvante.  

 

3.6 Desfechos 

Os desfechos avaliados foram definidos previamente à elaboração da 

estratégia de busca. 

 

3.6.1 Desfecho primário 

 - Sobrevida global.  

 

3.6.2 Desfechos secundários 

 - Recorrência locorregional; 

 - Sobrevida livre de doença; 

 - Segurança: toxicidade. 
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3.7 Métodos de busca 

Foi realizada uma busca eletrônica por meio de diferentes estratégias 

nas seguintes bases de dados: 

-  MEDLINE, via Pubmed (1966 até 3 de fevereiro de 2015) 

-  LILACS, via Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) (1982 até 3 

de fevereiro de 2015) 

-  EMBASE, via OVID (1974 até 3 de fevereiro de 2015) 

-  Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The 

Cochrane Library, Issue 2, 2015) 

A estratégia de busca MEDLINE foi utilizada como modelo para as 

estratégias nas outras bases de dados (Anexo 2). 

 

3.8 Seleção dos estudos e coleta dos dados 

De modo independente, dois revisores (Gustavo Nader Marta e Rachel 

Riera) avaliaram os resumos de todos os estudos selecionados através das 

estratégias de busca preestabelecidas. Em caso de desacordo entre os 

revisores no que diz respeito à inclusão de algum estudo, um terceiro revisor 

(Luiz Paulo Kowalski) foi acionado para solucionar o impasse.  

A extração de informações dos ensaios clínicos incluídos foi realizada 

por meio da coleta dos seguintes dados: identificação do estudo, detalhes da 

metodologia empregada e desfechos clínicos de interesse. Informações 

adicionais sobre os dados complementares dos estudos foram solicitadas e 

recebidas dos autores dos ensaios clínicos incluídos.  
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3.9 Avaliação do risco de viés 

De forma independente, dois revisores (Gustavo Nader Marta e Rachel 

Riera) avaliaram o risco de viés de cada estudo incluído. Para tal, foi 

empregada a tabela de risco de viés preconizada pela Cochrane Collaboration 

(105). Trata-se de uma ferramenta composta de duas partes, em que são 

avaliados sete domínios. A primeira relaciona-se à descrição do que foi 

apresentado no estudo que será avaliado, com informações suficientes para 

que o julgamento seja realizado com base nesses dados. Na segunda, avalia-

se o risco de viés para cada um dos domínios analisados de interesse. 

Globalmente, os estudos são classificados como tendo alto, incerto ou baixo 

risco de viés.  

É importante ressaltar que os estudos são classificados como de baixo 

risco de viés se o predomínio da informação advier de estudos classificados 

como baixo risco de viés; risco de viés incerto se o predomínio da informação 

advier de estudos de risco baixo e incerto; e alto risco de viés se a proporção 

de informação de alto risco é suficiente para influenciar a interpretação dos 

resultados.  

Especificamente, os aspectos avaliados foram:  
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 Geração de sequência aleatória (viés de seleção): descrição detalhada 

da metodologia empregada para gerar a sequência aleatória para permitir 

avaliar se foi possível criar grupos compatíveis. 

Alto risco de viés 

-  Sequência criada por alguma regra com base na data de admissão;  

-  Sequência criada por alguma regra baseada no número do prontuário 

médico; 

-  Sequência criada por data de nascimento ímpar ou par; 

-  Alocação pela preferência do participante ou julgamento do 

profissional; 

-  Alocação pela disponibilidade da intervenção; 

-  Alocação calcada em resultados de testes ou exames prévios.  

Risco incerto de viés  

-  Informação insuficiente sobre o processo de criação da sequência 

aleatória para permitir julgamento.  

Baixo risco de viés 

-  Criação de números randômicos por computador;  

-  Embaralhamento de cartões ou envelopes;  

-  Sorteio;  

-  Tabela de números randômicos;  

-  Arremesso de moeda ou jogo de dados. 
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 Ocultação de alocação (viés de seleção): descrição detalhada da 

metodologia empregada para ocultar a sequência aleatória, a fim de se 

determinar se a alocação das intervenções pôde ser prevista antes ou 

durante o recrutamento dos indivíduos.  

Alto risco de viés 

-  Empregando um processo aberto de randomização (por exemplo, lista 

randômica de números); 

-  Alternância ou rotação; 

-  Envelopes sem critérios de segurança; 

-  Número de prontuário médico; 

-  Data de nascimento; 

-  Qualquer outro procedimento que não oculte a alocação. 

Risco incerto de viés 

-  Informação não suficiente sobre o processo de criação da sequência 

aleatória para se empregar o julgamento. Este é o caso se existir a 

descrição de que a ocultação foi feita empregando envelopes, sem a 

confirmação de que foram selados, opacos e numerados 

sequencialmente. 

Baixo risco de viés 

-  Frascos de medicações numerados de forma sequencial com 

aparência idêntica; 

-  Ocultação de alocação por uma central; 

-  Envelopes sequenciais numerados, selados e opacos. 
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 Cegamento de participantes e profissionais (viés de performance): 

descrição de todas as medidas empregadas para cegar profissionais e 

participantes em relação a qual intervenção foi dada ao participante.  

Alto risco de viés 

-  Presença de cegamento incompleto ou estudo não cego, e o 

desfecho tem a possibilidade de ser influenciado pela ausência de 

cegamento; 

-  O desfecho é influenciado pela ausência de cegamento após tentativa 

de cegamento dos participantes e profissionais; é plausível que o 

cegamento tenha sido quebrado. 

Risco incerto de viés  

-  Ausência de descrição dessa informação no estudo; 

-  Ausência de informações suficientes para julgar como baixo risco e 

alto risco de viés. 

Baixo risco de viés 

-  Presença de cegamento incompleto ou estudo não cego, mas os 

autores da revisão consideram que o desfecho não seja influenciado 

pela ausência de cegamento; 

-  Cegamento de participantes e profissionais está assegurado 

(improvável que o cegamento tenha sido quebrado). 
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 Cegamento de avaliadores de desfechos (viés de detecção): 

descrição de todas as medidas empregadas para cegar os avaliadores 

de desfecho em relação ao conhecimento da intervenção fornecida a 

cada participante.	

Alto risco de viés 

-  Não existiu avaliação cega dos desfechos e os desfechos podem ser 

influenciáveis pela ausência de cegamento; 

-  A despeito do cegamento dos avaliadores de desfechos, é provável 

que o cegamento tenha sido quebrado e o desfecho pode ser 

influenciável pela ausência de cegamento. 

Risco incerto de viés 

-  Ausência de informações suficientes para julgar como baixo risco e 

alto risco de viés; 

-  Ausência de descrição dessa informação no estudo. 

Baixo risco de viés 

-  Presença de cegamento incompleto ou estudo não cego, mas os 

autores da revisão consideram que o desfecho não seja influenciado 

pela ausência de cegamento; 

-  Cegamento de participantes e profissionais assegurados; é 

improvável que o cegamento tenha sido quebrado. 
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 Desfechos incompletos (viés de atrito): descrição dos dados que se 

relacionam aos desfechos; avalia se estão completos para cada desfecho 

principal, inclusive com a menção de perdas e exclusão da análise e se 

essas foram informadas no estudo como suas respectivas razões. Além 

disso, discorre se existiu reinclusão de participantes. 

Alto risco de viés 

-  Perda de dados relacionada ao desfecho investigado, como a falta de 

equilíbrio no número de pacientes; 

-  Desfechos contínuos: indução de viés clinicamente relevante no 

tamanho de efeito observado em razão da estimativa de efeito 

plausível (diferença média ou diferença média padronizada) nos 

desfechos perdidos;  

-  Dados dicotômicos: indução de viés clinicamente significante na 

estimativa de efeito em função da proporção de dados perdidos, 

comparada com o risco observado do evento;  

-  “As-treated” análise: realizada com desvio substancial da intervenção 

recebida em relação à que foi randomizada; 

-  Realização indevida da imputação simples dos dados. 

Risco incerto de viés  

-  Presença de relatos não suficientes das exclusões e perdas para 

permitir julgamento (por exemplo, razões para perdas sem descrição; 

número randomizado não descrito). 



Material e Métodos  
  
	

45

Baixo risco de viés 

-  Ausência de dados dos desfechos; 

-  Razões para perdas de dados não estão associadas ao desfecho de 

interesse; 

-  Balanceamento da perda de dados entre os grupos, com razões 

similares para perda dos dados entre os grupos; 

-  Desfechos contínuos: incapacidade de indução de viés clinicamente 

relevante no tamanho de efeito observado pela estimativa de efeito 

plausível (diferença média ou diferença média padronizada) nos 

desfechos perdidos; 

-  Dados dicotômicos: incapacidade de indução de viés clinicamente 

relevante na estimativa de efeito pela proporção de dados perdidos 

comparados com o risco observado do evento; 

-  Empregaram-se métodos apropriados para a imputação dos dados 

perdidos. 
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 Relato de desfecho seletivo (viés de relato): apontar a possibilidade de 

os ensaios clínicos randomizados terem selecionado os desfechos ao 

descrever os resultados do estudo e o que foi identificado. 

Alto risco de viés 

-  Nem todos os desfechos primários pré-especificados foram 

colocados; 

-  Algum(s) desfecho(s) primário(s) foi(ram) colocado(s) empregando 

mensuração, método de análise ou subconjunto de dados que não 

foram pré-especificados; 

-  Algum(s) desfecho(s) primário(s) reportado(s) não foi(ram) pré-

especificado(s); 

-  Algum(s) desfecho(s) de interesse foi(ram) reportado(s) incompleto(s), 

e não pode(m) entrar na metanálise. 

Risco incerto de viés  

-  Não há informação suficiente para permitir julgamento.  

Baixo risco de viés 

-  Presença de todos os desfechos primários e secundários 

preestabelecidos de interesse da revisão foram apontados de acordo 

com o que foi proposto (o protocolo do estudo está disponível); 

-  Apesar de o protocolo de estudo não estar disponível, há clara 

menção de que o estudo publicado incluiu todos os desfechos 

desejados. 
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 Outras fontes de viés (outros vieses): apontar outro viés que não se 

encaixa em outro domínio prévio da ferramenta.  

Alto risco de viés 

-  Situação de alto risco correlacionado ao delineamento específico do 

estudo; 

-  Alegação de fraudulento; 

-  Presença de algum outro problema importante. 

Risco incerto de viés 

-  Ausência de informação suficiente para verificar a existência de um 

risco de viés importante;  

-  Base lógica insuficiente de que um problema apontado possa resultar 

em viés. 

Baixo risco de viés 

-  O estudo não apresenta outras fontes de viés. 

 

De forma prática, considerando todos os itens, a classificação do risco 

de viés pode ser feita do seguinte modo: “Sim” = “baixo risco de viés”; “Incerto” 

= “risco de viés incerto” (moderado risco de viés); "Não” = alto risco de viés. 

Quando há pelo menos uma resposta “Incerto” para um dos itens, a 

classificação final do estudo é “moderado risco de viés”. Quando há pelo 

menos uma resposta “Não” para os itens, a classificação final do estudo é “alto 

risco de viés” (105). 
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3.10 Análise dos dados 

A avaliação dos desfechos foi feita preferencialmente “por intenção de 

tratar” (intention to treat) e, caso estivesse indisponível, análise “por protocolo” 

(per protocol) foi realizada. 

 

3.10.1 Síntese dos dados 

Os dados foram sumarizados na forma de gráficos do tipo Forest Plot 

(metanálise), criados pelo programa Review Manager (RevMan 5.3, 2014 - 

Cochrane Information Management System) conforme o modelo de efeito fixo, 

exceto em caso de heterogeneidade entre os estudos, quando seria usado o 

efeito randômico. De forma semelhante, a análise de subgrupo foi realizada 

levando-se em consideração características clínicas de interesse. Para os 

desfechos em que não foi possível realizar a síntese em forma gráfica, os 

resultados foram colocados de forma descritiva.  

 

3.10.2 Medidas do tamanho de efeito 

A magnitude do efeito dos desfechos dicotômicos foi cotejada através do 

risco relativo (RR) ou do hazard ratio (HR). Um intervalo de confiança de 95% 

foi assumido para todas as análises.  
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3.10.3 Investigação de heterogeneidade 

Quando apropriada, a análise da significância da heterogeneidade entre 

os ensaios clínicos foi realizada por meio do teste do Qui-quadrado (chi2) em 

cada desfecho separadamente e o grau dessa heterogeneidade foi avaliado 

através do teste I2 (105). Um valor de I2 superior a 50% indica uma 

heterogeneidade significante.  

 

3.10.4 Análise de sensibilidade 

Quando necessário, análises de sensibilidade, excluindo ensaios de 

baixa qualidade metodológica, foram realizadas. Considerou-se e discutiu-se 

os resultados dessas análises em comparação com os resultados globais. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Resultado da busca e estudos incluídos 

A busca eletrônica encontrou inicialmente 4.397 artigos. Após a primeira 

avaliação dos títulos e resumos desses manuscritos, foram excluídas 4.295 

referências e 102 artigos foram selecionados como potencialmente elegíveis, 

foram avaliados e lidos na íntegra (Figura 3).   

As características dos estudos incluídos são apresentadas no Quadro 1. 

Três trabalhos, relatando dois estudos, preencheram os critérios de 

elegibilidade [Bossi et al. 2014 (107), Licitra et al. 2003 (101) e Zhong et al. 2013 

(103)].  

Foram randomizados 451 pacientes para receber quimioterapia de 

indução seguida de cirurgia com ou sem radioterapia (n = 226), versus cirurgia 

com ou sem radioterapia (n = 225). Os pacientes eram, em sua maioria, do 

sexo masculino (75,8%) e apresentavam tumores de estádios clínicos III/IV 

(89,1%). O Quadro 2 resume os principais resultados encontrados nos ensaios 

clínicos incluídos.  

Nos estudos de Bossi et al. (107) e Licita et al. (101) os pacientes foram 

tratados com o seguinte protocolo: 

- Quimioterapia de indução: cisplatina 100 mg/m2 e fluorouracil 1.000 

mg/m2, administrada como perfusão de 120 horas; três ciclos a cada 

21 dias, seguido de cirurgia. Os pacientes receberam o terceiro ciclo 

de quimioterapia apenas em caso de resposta parcial. 
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- Cirurgia: ressecção radical da lesão primária com dissecção cervical 

seguida de reconstrução imediata.  

- Radioterapia: o tratamento adjuvante com radioterapia ocorreu após 

4 a 5 semanas da cirurgia. Foi utilizada a técnica de radioterapia 

convencional. A dose total de prescrição foi de 45 a 65 Gy (1,8 a 2 

Gy/fração). A radioterapia foi realizada apenas nos pacientes 

classificados como de alto risco, definidos como presença de 

margens cirúrgicas positivas e/ou extravasamento extracapsular e/ou 

mais de três linfonodos cervicais metastáticos e/ou invasão de partes 

moles da face. No total, 32 pacientes (grupo quimioterapia de 

indução) e 45 pacientes (grupo controle) receberam radioterapia 

adjuvante.  

No estudo de Zhong et al. (103) os pacientes foram tratados com o 

seguinte protocolo: 

-  Quimioterapia de indução: dois ciclos de quimioterapia de indução 

TPF (docetaxel 75 mg/m2 no dia 1; cisplatina 75 mg/m2 no dia 1; 

fluorouracil 750 mg/m2 nos dias 1 a 5). Os dois ciclos que 

quimioterapia foram realizados a cada 3 semanas. A redução da 

dose dos três agentes quimioterápicos (de 25 a 50%) foi permitida 

em caso de presença de toxicidade grau 3 ou 4 durante o primeiro 

ciclo de indução. 

- Cirurgia: ressecção radical da lesão primária com dissecção do 

pescoço seguida de reconstrução imediata.  
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- Radioterapia: o tratamento adjuvante com radioterapia ocorreu após 

4 a 6 semanas da cirurgia. Foram utilizadas as técnicas de 

radioterapia conformacional ou IMRT. A dose total de prescrição foi 

de 54 a 60 Gy (1,8 a 2 Gy/fração). Na presença de fatores de risco 

como margem positiva, extravasamento extracapsular, invasão 

angiolinfática, a dose total de 66 Gy foi recomendada.  

 

 
 

 
 

Figura 3 -  Fluxograma do processo de seleção dos estudos 
 

Referências 
n = 4397  

Referências 
selecionadas após 
leitura dos resumos  

n = 102  

Estudos incluídos  

n = 2 (3 referências) 

Excluídas após leitura 
dos resumos 

n = 4295  

Excluídas após leitura 
na íntegra dos artigos 

n = 99 
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Quadro 1 -  Características dos estudos incluídos  
 

 Bossi et al. / Licitra et al.  Zhong et al. 

Total n 195 256 

Grupo quimioterapia  98 128 

Grupo controle  97 128 

Sexo n – (%)      

Masculino 163 (83,6%) 179 (69,9%) 

Feminino 32 (16,4%) 77 (30,1%) 

Mediana de idade (anos)     

Grupo quimioterapia  55 55 

Grupo controle  55 56 

Sítio tumoral n – (%)     

Língua 84 (43,1%) 113 (44,1%) 

Assoalho de boca 56 (28,8%) 30 (11,7%) 

Gengiva 26 (13,3%) 40 (15,7%) 

Trígono retromolar 29 (14,8%) 10 (3,9%) 

Palato 0 18 (7%) 

Mucosa jugal 0 45 (17,6%) 

Estadiamento T n – (%)     

T1 - 9 (3,5%) 

T2 80 (41%) 57 (22,2%) 

T3 77 (39,5%) 149 (58,2%) 

T4 38 (19,5%) 41 (16,01%) 

Estadiamento N n – (%)     

N0 111 (56,9%) 110 (42,9%) 

N1 52 (26,7%) 94 (36,7%) 

N2 32 (16,7%) 52 (20,3%) 

Estadiamento agrupado n – (%)    

II 49 (25,1%) - 

III 86 (44,1%) 177 (69,1%) 

IV 60 (30,7%) 79 (30,8%) 

Critérios de inclusão   

 

Carcinoma de células escamosas 
de cavidade oral não tratado 
anteriormente, ressecável, estádio 
T2-T4, N0-N2, M0. 

Carcinoma de células 
escamosas de cavidade oral 
localmente avançado (III ou 
IVA) e ressecável. 

Desfechos estudados   

 

Sobrevida global, recidiva 
locorregional, metástases à 
distância, resposta patológica 
completa, resposta clínica 
completa, eventos adversos e 
mortalidade. 

Sobrevida global, 
controle local e 
segurança. 
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Quadro 2 – Resultados dos ensaios clínicos randomizados 
 

Nota: IQT = Quimioterapia de indução.  

 

 

Estudo 

Resultados 

Taxa de resposta 
completa após IQT 

(%) 
Sobrevida global (%) 

Sobrevida livre de 
doença  

(%) 

Recidiva 
locorregional 

(%) 

Grupo 
IQT  

Grupo 
Controle 

Grupo 
IQT 

Grupo 
Controle 

Grupo 
IQT 

Grupo 
Controle 

Grupo 
IQT 

Grupo 
Controle 

Bossi et 
al. (2014) 
/ Licitra et 
al. (2003) 

27 - 
46,5  

(10 anos) 
37,7  

(10 anos) 
48,5  

(10 anos) 
36  

(10 anos) 
29,6  

(5 anos) 
32 

(5 anos) 

Zhong et 
al. (2013) 

8,1 - 
68,8 

(2 anos) 
68,2 

(2 anos) 
62,2 

(2 anos) 
63,6 

(2 anos) 
31,3 

(2 anos) 
30,5 

(2 anos) 
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4.2 Desfechos 

4.2.1 Sobrevida global 

A metanálise dos dois estudos não demonstrou benefício 

estatisticamente significatante no grupo de quimioterapia de indução, quando 

comparado com o grupo controle (sobrevida global em dois anos / 

heterogeneidade: Chi2 = 0,08, df = 1 [p = 0,78]; I2 = 0%; teste para efeito global: 

Z = 0,07 [p = 0,94]) (Figura 4). 

 

Study or Subgroup
3.1.1 2-years

Bossi 2014 - Licitra 2003
Zhong 2013
Subtotal (95% CI)

Total events
Heterogeneity: Chi² = 0.08, df = 1 (P = 0.78); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 0.07 (P = 0.94)

Events

66
88

154

Total

98
128
226

Events

67
87

154

Total

97
128
225

Weight

43.6%
56.4%

100.0%

M-H, Fixed, 95% CI

0.98 [0.80, 1.18]
1.01 [0.86, 1.19]
1.00 [0.88, 1.13]

Chemotherapy Control Risk Ratio Risk Ratio
M-H, Fixed, 95% CI

0.01 0.1 1 10 100
Favours control Favours chemotherapy

 

Nota: Chemotherapy = quimioterapia; control = controle; years = anos; events = eventos; risk ratio = risco 
relativo; CI = intervalo de confiança; heterogeneity = heterogeneidade; test for overall effect = teste para 
efeito global; favours control = favorável para controle; favours chemotherapy = favorável para 
quimioterapia. 

Figura 4 -  Forest plot de comparação: Quimioterapia x Controle (sem 
quimioterapia). Resultado: sobrevida global 
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4.2.2 Recorrência locorregional 

Os dados referentes à recorrência locorregional estavam disponíveis em 

ambos os estudos. A metanálise dos dois estudos não demonstrou benefício 

estatisticamente significante no grupo de quimioterapia de indução comparado 

ao grupo controle (recorrência locorregional em dois anos / heterogeneidade: 

Chi2 = 0,14, df = 1 [p = 0,71]; I2 = 0%; teste para o efeito geral: Z = 0,13 [p = 

0,90]) (Figura 5). 

 

 

Nota: Chemotherapy = quimioterapia; control = controle; years = anos; events = eventos; risk ratio = risco 
relativo; CI = intervalo de confiança; heterogeneity = heterogeneidade; test for overall effect = teste para 
efeito global; favours control = favorável para controle; favours chemotherapy = favorável para 
quimioterapia. 

Figura 5 -   Forest plot de comparação: Quimioterapia x Controle (sem 
quimioterapia). Resultado: recorrência locorregional 

 

Study or Subgroup
1.1.1 2-years

Bossi 2014 - Licitra 2003	
Zhong 2013
Total (95% CI)	
Total events
Heterogeneity: Chi² = 0.14, df = 1 (P = 0.71); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 0.13 (P = 0.90)

Events	

25
40

65

Total	

98
128
226

Events

27
39

66

Total

97
128
225

Weight

41.0%
59.0%

100.0%

M-H, Fixed, 95% CI

0.92 [0.58, 1.46]
1.03 [0.71, 1.48]
0.98 [0.74, 1.31]

Chemotherapy	 Control Risk Ratio Risk Ratio	
M-H, Fixed, 95% CI	

0.01 0.1 1 10 100
Favours Chemotherapy Favours Control
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4.2.3 Sobrevida livre de doença 

A Figura 6 mostra os resultados em relação à sobrevida livre de doença. 

Não se observou um aumento significante na sobrevida livre de doença, 

favorecendo o grupo quimioterapia (sobrevida livre de doença em dois anos / 

heterogeneidade: Chi2 = 0,64, df = 1 [p = 0,42]; I2 = 0%; teste para efeito global: 

Z = 0,52 [p = 0,60]).  

 

Study or Subgroup
4.1.1 2-years

Bossi 2014 - Licitra 2003
Zhong 2013
Subtotal (95% CI)

Total events
Heterogeneity: Chi² = 0.64, df = 1 (P = 0.42); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 0.52 (P = 0.60)

Events

63
80

143

Total

98
128
226

Events

56
81

137

Total

97
128
225

Weight

41.0%
59.0%

100.0%

M-H, Fixed, 95% CI

1.11 [0.89, 1.39]
0.99 [0.82, 1.19]
1.04 [0.90, 1.20]

Chemotherapy Control Risk Ratio Risk Ratio
M-H, Fixed, 95% CI

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
Favours control Favours chemotheray

 

Nota: Chemotherapy = quimioterapia; control = controle; years = anos; events = eventos; risk ratio = risco 
relativo; CI = intervalo de confiança; heterogeneity = heterogeneidade; test for overall effect = teste para 
efeito global; favours control = favorável para controle; favours chemotherapy = favorável para 
quimioterapia. 

Figura 6 -  Forest plot de comparação: Quimioterapia x Controle (sem 
quimioterapia). Resultado: sobrevida livre de doença 
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4.2.4  Análise de subgrupo dos pacientes com doença linfonodal cervical 

N2 

A análise de subgrupo com dados individuais dos pacientes com doença 

clínica linfonodal cervical N2 foi realizada para os desfechos clínicos de 

interesse. No total, 84 pacientes apresentavam doença em linfonodos cervicais 

clinicamente classificados como N2. A metanálise dos dois estudos não 

demonstrou benefício estatisticamente significante no grupo de quimioterapia 

de indução quando comparado com o grupo controle em relação à recorrência 

locorregional (recorrência locorregional em dois anos / heterogeneidade: Chi2 = 

0,01, df = 1 [p = 0,90]; I2 = 0%; teste para efeito global: Z = 1,54 [p = 0,12]) e a 

sobrevida livre de doença (sobrevida livre de doença em dois anos / 

heterogeneidade: Chi2 = 0,01, df = 1 [p = 0,91]; I2 = 0%; teste para efeito 

global: Z = 1,54 [p = 0,12]) – Figuras 7 e 8. Entretanto, em relação à sobrevida 

global, houve benefício estatisticamente significante no grupo que recebeu 

quimioterapia de indução (sobrevida global em dois anos / heterogeneidade: 

Chi2 = 0,04, df = 1 [p = 0,82]; I2 = 0%; teste para efeito global: Z = 2,00 [p = 

0,04]) – Figura 9.  
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Study or Subgroup

Bossi 2014 /Licitra 2003
Zhong 2013

Total (95% CI)

Heterogeneity: Chi² = 0.01, df = 1 (P = 0.90); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 1.54 (P = 0.12)

log[Hazard Ratio]

-0.3366
-0.596

SE

2.1307
0.3891

Total

16
25

41

Total

16
27

43

Weight

3.2%
96.8%

100.0%

IV, Fixed, 95% CI

0.71 [0.01, 46.50]
0.55 [0.26, 1.18]

0.56 [0.26, 1.18]

Control Chemotherapy Hazard Ratio Hazard Ratio
IV, Fixed, 95% CI

0.002 0.1 1 10 500
Favours Chemotherapy Favours Control

 
Nota: Chemotherapy = quimioterapia; control = controle; years = anos; events = eventos; CI = intervalo de 
confiança; heterogeneity = heterogeneidade; test for overall effect = teste para efeito global; favours 
control = favorável para controle; favours chemotherapy = favorável para quimioterapia. 

Figura 7 -  Forest plot de comparação: Quimioterapia x Controle (sem 
quimioterapia). Resultado: recorrência locorregional nos pacientes 
com doença cervical N2 

 

Study or Subgroup

Bossi 2014 /Licitra 2003
Zhong 2013

Total (95% CI)

Heterogeneity: Chi² = 0.01, df = 1 (P = 0.91); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 1.54 (P = 0.12)

log[Hazard Ratio]

-0.337
-0.596

SE

2.1401
0.3891

Total

16
25

41

Total

16
27

43

Weight

3.2%
96.8%

100.0%

IV, Fixed, 95% CI

0.71 [0.01, 47.35]
0.55 [0.26, 1.18]

0.56 [0.26, 1.18]

Control Chemotherapy Hazard Ratio Hazard Ratio
IV, Fixed, 95% CI

0.001 0.1 1 10 1000
Favours Chemotherapy Favours Control

 
Nota: Chemotherapy = quimioterapia; control = controle; years = anos; events = eventos; risk ratio = risco 
relativo; CI = intervalo de confiança; heterogeneity = heterogeneidade; test for overall effect = teste para 
efeito global; favours control = favorável para controle; favours chemotherapy = favorável para 
quimioterapia. 

Figura 8 -  Forest plot de comparação: Quimioterapia x Controle (sem 
quimioterapia). Resultado: sobrevida livre de doença nos pacientes 
com doença cervical N2 

 

Study or Subgroup

Bossi 2014 /Licitra 2003
Zhong 2013

Total (95% CI)

Heterogeneity: Chi² = 0.05, df = 1 (P = 0.82); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 2.00 (P = 0.04)

log[Hazard Ratio]

-0.2514
-0.8723

SE

2.6458
0.4327

Total

16
25

41

Total

16
27

43

Weight

2.6%
97.4%

100.0%

IV, Fixed, 95% CI

0.78 [0.00, 138.97]
0.42 [0.18, 0.98]

0.42 [0.18, 0.98]

Control Chemotherapy Hazard Ratio Hazard Ratio
IV, Fixed, 95% CI

0.001 0.1 1 10 1000
Favours Chemotherapy Favours Control

 
Nota: Chemotherapy = quimioterapia; control = controle; years = anos; events = eventos; risk ratio = risco 
relativo; CI = intervalo de confiança; heterogeneity = heterogeneidade; test for overall effect = teste para 
efeito global; favours control = favorável para controle; favours chemotherapy = favorável para 
quimioterapia. 

Figura 9 -  Forest plot de comparação: Quimioterapia x Controle (sem 
quimioterapia). Resultado: sobrevida global nos pacientes com 
doença cervical N2 
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4.2.5 Segurança e toxicidade  

Os estudos incluídos não compararam diretamente a toxicidade entre os 

grupos. Assim, nenhuma análise estatística foi realizada sobre os resultados de 

segurança. As toxicidades foram relatadas pelo Common Terminology Criteria 

for Adverse Events (version 3.0) e pela World Health Organization 

Classification. Licitra et al. (101) e Bossi et al. (107) mostraram 37% de toxicidade 

grave (grau 3 ou 4) e três mortes relacionadas com a quimioterapia de indução. 

Zhong et al. (103) não observaram quaisquer eventos adversos grau 4 e 

nenhuma morte ocorreu relacionada com quimioterapia. O Quadro 2 apresenta 

as toxicidades observadas durante a quimioterapia de indução.  

 

Quadro 2 - Toxicidade durante a quimioterapia de indução 

Toxicidade Estudo 
Grau 1  Grau 2  Grau 3  Grau 4  

No. % No. % No. % No. % 

Náusea e 
vômito 

Bossi et al. / 
Licitra et al. 

33 33,7 27 27,6 7 7,1 - - 

Zhong et al. 66 54,1 2 1,6 0 0 - - 

Alopecia 
Bossi et al. / 
Licitra et al. 

16 16,3 9 9,2 2 2,0 - - 

Zhong et al. 83 68,0 3 2,5 0 0 - - 

Toxicidade 
hematológica 

Bossi et al. / 
Licitra et al.* 

23 23,5 20 20,4 13 13,3 5 5,1 

Zhong et al.** 18 14,8 9 7,4 8 6,6     

Diarreia Zhong et al. 11 9,0 6 4,9 1 0,8 - - 

Mucosite 
Bossi et al. / 
Licitra et al. 

7 7,1 4 4,1 7 7,1 1 1,0 

Alteração em  
teste de função 
hepática 

Zhong et al. 19 15,6 5 4,1 0 0 - - 

Neutropenia  
febril 

Zhong et al. - - - - - - 2 1,6 

Cardíaca 
Bossi et al. / 
Licitra et al. 

4 4,1 2 2,0 3 3,1 3 3,1 

Notas:  
* Neutropenia; ** Qualquer evento hematológico 
Bossi et al. / Licitra et al.: World Health Organization Classification 
Zhong et al.: Common Terminology Criteria for Adverse Events (version 3.0) 
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4.3 Risco de viés dos estudos 

A qualidade metodológica dos estudos está ilustrada no Quadro 3 e na 

Figura 10. De acordo com a tabela de Risco de Viés preconizado pelo 

Cochrane Collaboration (105), ambos os estudos (101, 107) foram classificados 

como tendo baixo risco de viés. 

 

Quadro 3 - Risco de viés dos estudos incluídos  
 

Viés Bossi 2014 /Licitra 2003 Zhong 2013 

Geração de sequência aleatória 

(Viés de seleção) 
Sim Sim 

Ocultação de alocação 

(Viés de seleção) 
Sim Sim 

Cegamento de participantes e 
profissionais  

(Viés de performance) 
Sim Sim 

Cegamento de avaliadores de desfechos 

(Viés de detecção) 
Sim Sim 

Desfechos incompletos 

(Viés de atrito) 
Sim Sim 

Relato de desfecho seletivo  

(Viés de relato) 
Sim Sim 

Outras fontes de vieses 

(Outros vieses) 
Sim Sim 

Nota: Sim = baixo risco de viés; Não = alto risco de viés; Incerto = moderado risco de viés.  
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Figura 10 -  Risco de viés representado em porcentagem em relação aos 
parâmetros avaliados 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 
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A estratégia de tratamento padrão para os pacientes com diagnóstico de 

câncer de cavidade oral localmente avançado compreende uma abordagem 

multidisciplinar que envolve cirurgia e radioterapia pós-operatória associada ou 

não à quimioterapia. Apesar das melhorias nas modalidades técnicas 

terapêuticas envolvidas (73, 108, 109), o controle local e a sobrevida global ainda 

são baixos (110, 111). Dados do Surveillance, Epidemiology and End Results 

(SEER) apontam que no período de 1975 a 2007 a sobrevida mediana em 5 

anos dos pacientes com câncer de cavidade oral localmente avançado é de 

54,7% (112).  

 Em geral, a utilização de quimioterapia em tumores da cabeça e 

pescoço avançados é correlacionada com benefícios significativos em 

sobrevida global, especialmente quando empregada de forma concomitante à 

radioterapia (63). No entanto, a estratégia de quimioterapia de indução, nesses 

tumores, tem sido amplamente discutida com diversos resultados clínicos 

negativos (113). 

A quimioterapia de indução, como um tratamento prévio à cirurgia e/ou à 

radioterapia, é um modelo atrativo. Em pacientes com tumores de boca, 

práticas cirúrgicas podem resultar em deficiência funcional importante, 

comprometendo a qualidade de vida. Da mesma forma, a radioterapia pode 

contribuir com consequências funcionais deletérias, especialmente no contexto 

pós-operatório. Uma abordagem local menos agressiva poderia melhorar as 
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taxas de morbidade relacionadas ao tratamento de pacientes com câncer na 

cavidade bucal. Isso, em teoria, poderia justificar a inclusão de quimioterapia 

de indução na prática clínica, em consonância com os atuais protocolos de 

preservação de órgãos desenvolvidos para o tratamento de tumores de cabeça 

e pescoço localizados em outros sítios (114).  

Existem cinco estudos prospectivos e randomizados que compararam 

dois esquemas de quimioterapia de indução – duas drogas (cisplatina e 

fluorouracil) com três drogas (taxanos [docetaxel ou paclitaxel], cisplatina e 

fluorouracil) – seguidos por radioquimioterapia concomitante em pacientes com 

câncer de cabeça e pescoço. 

Vermorken et al. (115), em um estudo fase III randomizado, compararam 

dois regimes de quimioterapia de indução (cisplatina e fluorouracil – PF;  

cisplatina, fluorouracil e docetaxel - TPF) em 358 pacientes (idade entre 18 e 

70 anos) com doença localmente avançada irressecável de cabeça e pescoço 

sem metástase à distância. Todos os pacientes receberam radioterapia após a 

quimioterapia. Após 32,5 meses de seguimento médio, a mediana de sobrevida 

livre de progressão foi de 11 meses no grupo TPF e 8,2 meses no grupo PF 

(razão de risco de progressão da doença ou morte no grupo TPF, 0,72, p = 

0,007). O tratamento com TPF resultou em uma redução no risco de morte de 

27% (p = 0,02), com uma sobrevida global média de 18,8 meses, em 

comparação com 14,5 meses no grupo PF. As taxas de morte relacionadas à 

toxicidade do tratamento foram de 2,3% no grupo TPF e 5,5% no grupo PF. 

Posner et al. (116), em estudo fase III semelhante, também compararam 

dois esquemas de quimioterapia de indução (TPF versus PF) em 501 pacientes 
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(estádio III ou IV irressecáveis, sem metástases à distância ou candidatos à 

preservação de órgãos), seguido por radioquimioterapia (carboplatina 

semanal). Após 2 anos de seguimento, os pacientes tiveram maior taxa de 

sobrevida no grupo TPF (razão de risco para morte, 0,70; p = 0,006). As 

estimativas de sobrevida global em três anos foram de 62% no grupo TPF e 

48% no grupo PF (p = 0,006). Houve melhor controle locorregional no grupo 

TPF, mas a incidência de metástases à distância não diferiu entre os grupos. 

Taxas de neutropenia e neutropenia febril foram maiores no grupo TPF; 20 a 

25% dos pacientes não receberam radioquimioterapia devido à progressão da 

doença, aos eventos adversos (incluindo morte) ou à retirada de 

consentimento. 

A metanálise dos cinco estudos randomizados mostrou que a 

quimioterapia com três drogas está relacionada com a diminuição 

estatisticamente significante dos riscos de recidiva locorregional e da recaída à 

distância em comparação com os pacientes que receberam duas drogas na 

indução (117).  

Os estudos supracitados, embora validem o uso de quimioterapia 

neoadjuvante, compararam dois esquemas de quimioterapia de indução (duas 

versus três drogas) seguidos de radioquimioterapia. Neles, não houve 

comparação com o braço que, até então, era considerado o padrão de 

tratamento da maioria dos tumores localmente avançados de cabeça e 

pescoço: radioquimioterapia concomitante baseada em platina. 
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Posteriormente, alguns autores avaliaram se a quimioterapia de indução 

seguida de radioquimioterapia traria algum benefício clínico significativo em 

comparação com a estratégia de radioquimioterapia concomitante exclusiva.  

Hitt et al. (118) randomizaram 439 pacientes com tumores de cabeça e 

pescoço irressecáveis para receber dois regimes de quimioterapia de indução 

(docetaxel, cisplatina e 5-fluorouracil ou cisplatina e 5-fluorouracil) seguida de 

radioquimioterapia versus radioquimioterapia. Não houve diferença em 

sobrevida livre de progressão, tempo de falha de tratamento e sobrevida global 

entre os grupos.  

Haddad et al. (119) conduziram um estudo fase III randomizado 

multicêntrico (PARADIGM), comparando quimioterapia de indução (docetaxel, 

cisplatina e 5-fluorouracil) seguida de radioquimioterapia com 

radioquimioterapia exclusiva em 145 pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço localmente avançado. Não se observou ganho em sobrevida global no 

grupo que realizou a estratégia de indução.  

Cohen et al. (120), de forma semelhante, randomizaram 285 pacientes 

com tumores localmente avançados de cabeça e pescoço (N2 e N3) para 

receber quimioterapia de indução (docetaxel, cisplatina e 5-fluorouracil) 

seguida de radioquimioterapia (docetaxel, 5-fluorouracil e hidroxiureia) versus 

radioquimioterapia com o mesmo esquema de drogas (Decide trial). Não se 

observaram diferenças em relação à sobrevida livre de doença e sobrevida 

global entre os grupos.  
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Pode-se notar, portanto, que nenhum benefício em sobrevida global foi 

visto no grupo que recebeu quimioterapia de indução nos três estudos 

randomizados publicados disponíveis (118-120). 

É importante ressaltar que todos os estudos de quimioterapia de indução 

acima mencionados foram compostos por apenas uma pequena proporção de 

pacientes com câncer de cavidade oral, e os protocolos não utilizaram a 

cirurgia como uma terapia de primeira linha. 

Há um único ensaio clínico randomizado fase III (incluiu apenas 

pacientes com carcinoma da hipofaringe) que demonstrou melhora significativa 

na sobrevida global dos pacientes submetidos ao protocolo de tratamento de 

indução, que consistia em quimioterapia neoadjuvante, cirurgia e radioterapia 

pós-operatória comparada com a estratégia de cirurgia, seguida de radioterapia 

(121). Existe um outro ensaio clínico que avaliou o papel da quimioterapia de 

indução e incluiu pacientes com câncer de cavidade oral e orofaringe 

localmente avançado. Os pacientes foram randomizados para receber 3 ciclos 

de indução com carboplatina e 5-fluorouracil seguida de cirurgia e radioterapia 

adjuvante ou cirurgia e radioterapia adjuvante exclusivamente. Houve benefício 

em sobrevida livre de doença no grupo da quimioterapia de indução (61% 

versus 43%; p = 0,03) sem existir diferença estatisticamente significante em 

sobrevida global (122).  

A presente metanálise incluiu apenas estudos com pacientes que tinham 

diagnóstico de carcinoma epidermoide de cavidade oral. Dois estudos foram 

encontrados e avaliou-se se a quimioterapia pré-operatória, com ou sem 

radioterapia adjuvante, poderia melhorar os resultados clínicos dos pacientes. 
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Em um estudo, 195 pacientes com tumor da cavidade oral foram randomizados 

para receber quimioterapia de indução com duas drogas (cisplatina e 

fluorouracil), seguida por cirurgia radical ou cirurgia radical sem terapia 

neoadjuvante. Nos dois grupos, os pacientes com características tumorais de 

alto risco para recidiva (margens cirúrgicas positivas e/ou extravasamento 

extracapsular e/ou mais de três linfonodos cervicais metastáticos e/ou invasão 

de partes moles da face) foram submetidos à radioterapia adjuvante (101, 107). No 

segundo estudo, 256 pacientes foram alocados aleatoriamente para receber 

quimioterapia de indução com três drogas (docetaxel, cisplatina e 5-

fluorouracil) seguida por cirurgia radical ou cirurgia radical. Todos os pacientes 

receberam radioterapia pós-operatória adjuvante (103). Os gráficos de 

comparação da metanálise entre os dois grupos não apresentaram diferença 

na recorrência locorregional, na sobrevida livre de doença e na sobrevida 

global em dois anos de seguimento. Além disso, após 5 e 10 anos de 

seguimento, Bossi et al.(107) demonstraram resultados semelhantes no que se 

refere a esses desfechos clínicos.  

Na análise de subgrupo da presente metanálise com os pacientes com 

doença clínica cervical linfonodal N2, houve benefício estatisticamente 

significante em sobrevida global em favor do grupo que recebeu quimioterapia 

de indução, apesar de não existirem diferenças em relação aos outros 

desfechos clínicos estudados (controle locorregional e sobrevida livre de 

doença). Esses dados devem ser interpretados com cautela em função do 

reduzido número pacientes com doença linfonodal N2 analisados e também em 

razão do pequeno número de eventos relacionados aos desfechos clínicos 
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avaliados. Entretanto, esse achado pode ser utilizado como um gerador de 

hipótese e auxiliar na seleção de pacientes para futuros estudos.  

Embora não tenha sido abordado diretamente nessa metanálise, outro 

fato importante é que, em ambos os ensaios, para fins exploratórios, os autores 

mostraram curvas de sobrevida de acordo com a resposta clínica à 

quimioterapia de indução. No grupo dos pacientes que apresentaram resposta 

completa à quimioterapia de indução, houve uma correlação positiva entre a 

resposta à quimioterapia de indução e os resultados clínicos. No entanto, é 

difícil determinar se a sobrevida nos respondedores foi melhor devido ao efeito 

de quimioterapia de indução ou se a resposta à quimioterapia poderia ser um 

indicador de um tumor menos agressivo do ponto de vista biológico.   

Nenhuma análise estatística foi realizada no que diz respeito à 

toxicidade nessa metanálise pela falta de homogeneidade das informações 

apresentadas nos estudos incluídos. Apesar de Zhong et al. (103) não terem 

encontrado quaisquer efeitos tóxicos graves inesperados após a quimioterapia 

de indução, Licitra et al. (101) e Bossi et al. (107) revelaram que mais de um terço 

dos pacientes desenvolveram toxicidades grau 3 ou 4. Ademais, houve relato 

de três mortes associadas à quimioterapia de indução com duas drogas. Esses 

achados enfatizam a necessidade de suporte clínico intensivo para os 

pacientes que são submetidos à quimioterapia de indução, além da 

possibilidade de efeitos adversos fatais relacionados a essa abordagem 

terapêutica.  

Uma das principais limitações dessa metanálise está relacionada com os 

estudos incluídos e não à própria revisão sistemática. Apesar de serem 
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classificados com baixo risco de viés, apenas dois ensaios clínicos foram 

incluídos. Outra limitação é a diferença dos protocolos de tratamento utilizados 

nos estudos incluídos (quimioterapia de indução com duas ou três drogas; 

pacientes sem características patológicas de alto risco não receberam 

radioterapia pós-operatória no estudo de Licitra et al. (101) / Bossi et al. (107). No 

entanto, os resultados são muito semelhantes, independentemente do 

protocolo de tratamento utilizado, o que relativiza essas diferenças.  

As técnicas de radioterapia empregadas nos dois estudos também foram 

diferentes. No estudo de Licitra et al. (101) e Bossi et al. (107), utilizou-se 

radioterapia convencional, enquanto que no estudo de Zhong et al. (103) a 

radioterapia conformacional ou IMRT foi empregada. Esse fato não é fator de 

limitação da presente metanálise, uma vez que as diferentes técnicas de 

radioterapia trazem resultados clínicos semelhantes no que diz respeito ao 

controle local e à sobrevida global (73).  

É possível, contudo, que um grupo dos pacientes se beneficie de 

quimioterapia de indução. A análise de subgrupo do estudo de Zhong et al.(103) 

demonstrou benefício em sobrevida livre de metástases à distância e sobrevida 

global nos pacientes com metástases linfonodais classificadas como cN2, que 

receberam quimioterapia  de indução. Além disso, Licitra et al. (101) mostraram 

que a quimioterapia de indução está relacionada com a redução da quantidade 

de pacientes os quais necessitaram receber mandibulectomias e/ou 

radioterapia. De forma retrospectiva, já foi demonstrado que pacientes com 

câncer de cavidade oral T4b podem se tornar ressecáveis após quimioterapia 

de indução impactando positivamente na sobrevida global (123). Ademais, outros 
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métodos usam estratégias de quimiorradioterapia de indução intra-arterial e 

podem ser eficazes para o controle do câncer de cavidade oral e para a 

preservação da funcionalidade do órgão (124).  

Assim, os próximos ensaios clínicos devem se concentrar na associação 

de biomarcadores preditivos de resposta à estratégia de quimioterapia de 

indução, para avaliar a função das drogas neoadjuvantes, em pacientes 

quimiossensíveis que poderiam se beneficiar dessa abordagem terapêutica.  

A avaliação de marcadores biomoleculares como a mutação do gene 

TP53 pode ser uma estratégia, uma vez que há evidências que a 

correlacionam com menor resposta à quimioterapia de indução (125, 126).  

Existem outros biomarcadores que também podem ser avaliados como 

promissores preditores de resposta e podem embasar futuros estudos (127-129). 

Yang et al. avaliaram o fator de diferenciação de crescimento 15 (GDF15) em 

amostras de biópsia pré-tratamento da maioria dos pacientes incluídos no 

estudo de Zhong et al.(103). Foi demonstrado que pacientes com linfonodos 

positivos e baixa expressão de GDF15 se beneficiaram de quimioterapia de 

indução no que se refere à sobrevida livre de metástase (p = 0,039) e 

sobrevida global (p = 0,035). Nos pacientes com linfonodos negativos e alta 

expressão de GDF15, houve melhora estatisticamente significante de 

sobrevida livre de recorrência locorregional (p = 0,035), sobrevida livre de 

metástase à distância (p = 0,009), sobrevida livre de doença (p = 0,011) e 

sobrevida global (p = 0,019) naqueles que receberam quimioterapia de 

indução. Também foi demonstrado que a superexpressão de GDF15 está 

intimamente relacionada com os processos de invasão, migração, promoção de 
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proliferação celular, formação de colônia e diminuição da fosforilação da 

ERK1/2 (extracellular signal-regulated kinase) e AKT (protein kinase B) (130). O 

mesmo grupo utilizou a mesma casuística de pacientes para avaliar o papel da 

expressão da ciclina D1 e da anexina A1 como preditores de resposta da 

quimioterapia de indução. Os pacientes do grupo da quimioterapia de indução 

com alta expressão de ciclina D1 e com doença cN2 tiveram maiores taxas de 

sobrevida livre de metástase à distância (p = 0,025) e sobrevida global (p = 

0,025). De forma semelhante, pacientes com baixa expressão de anexina A1 

com doença pouco ou moderadamente diferenciada tiveram o benefício da 

quimioterapia de indução mensurado por ganho em sobrevida livre de 

metástase à distância (p = 0,048) (131, 132).  

Outra estratégia a se considerar nos protocolos de estudos futuros é 

tentar intensificar os esquemas de indução com a adição de drogas 

moleculares alvo. Sabe-se que pacientes com suprexpressão de receptores do 

fator de crescimento epidermal (EGFR) têm pior prognóstico. Agentes como 

anticorpos monoclonais podem inibir a ação EGFR e também aumentar a 

efetividade da cisplatina (133-135). A associação quimioterapia e anticorpo 

monoclonal foi validada para doença recorrente e metastática (136). Além disso, 

para câncer de cabeça e pescoço localmente avançado, os anticorpos 

monoclonais associados com radioterapia também já foram estudados (137). 

Entretanto, a utilização de anticorpos monoclonais com ou sem quimioterapia 

nos protocolos de indução é ainda incerta, uma vez que existem apenas 

estudos fase II que avaliaram essa estratégia (138, 139). 
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Por fim, com base no que há disponível atualmente na literatura mundial, 

a contribuição do presente estudo é extremamente relevante, pois enfatiza a 

escassez de ensaios clínicos randomizados que estudaram o papel da 

quimioterapia de indução em pacientes exclusivamente com câncer de 

cavidade oral localmente avançado. Ademais, de acordo com a definição de 

Oxford (140), a metanálise de ensaios clínicos randomizados é o único estudo 

capaz de fornecer o nível 1A de evidência médica. Dessa forma, o presente 

estudo traz o mais alto nível de recomendação em relação à temática proposta. 
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Com base no exposto, conclui-se que: 

 

 Não existem dados disponíveis para a avaliação direta da segurança 

entre as duas estratégias terapêuticas estudadas, apesar de haver a 

constatação de que a quimioterapia de indução pode estar associada 

com o aumento da toxicidade do tratamento; 

 A quimioterapia de indução não impactou positivamente em termos 

de controle locorregional, sobrevida livre de doença e sobrevida 

global em pacientes com carcinoma de células escamosas de 

cavidade oral quando administrada antes da cirurgia radical com 

intenção curativa; 

 O subgrupo de pacientes com doença clínica linfonodal cervical N2 é 

aquele que eventualmente poderia se beneficiar da estratégia de 

quimioterapia de indução. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANEXOS 
 
 



Anexos  
  
	

79

ANEXO 1 – Aprovação do Estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FMUSP.  
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ANEXO 2 - Estratégia de busca – MEDLINE 

 

1. exp mouth neoplasms/ 
2. exp tongue neoplasms/ 
3. exp Carcinoma, Squamous Cell/ 
4. oral squamous cell carcinoma.mp. 
5. (OSCC or OCSCC).mp. 
6. ((oral* or mouth* or bucca* or oral cavit* or oral mucosa or mouth mucosa or 
lip* or tongue* or gingiva* or palat* or cheek* or intra-oral* or intraoral* or gum 
or gums or labial* or vestibule) adj5 (tumour* or tumor* or cancer* or 
carcinoma* or carcinogen* or neoplas* or malignan* or metasta*)).mp. 
7. or/1-6 
8. exp Chemotherapy, Adjuvant/ 
9. exp Neoadjuvant Therapy/ 
10. exp Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/ 
11. exp induction Chemotherapy/ 
12. ((adjuvant or neoadjuvant or neo-adjuvant or induction or preoperative) adj5 
chemotherap*).mp. 
13. (Chemotherap* or Chemoradiotherap*).tw. 
14. or/8-13 
15. exp Lymph Node Excision/ 
16. exp Glossectomy/ 
17. surger*.tw. 
18. or/15-17 
19. 7 and 14 and 18 
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