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RESUMO 

Costa SCS. Estudo de fase II, prospectivo, randomizado, não comparativo, de 

tratamento com quimioterapia de indução com cisplatina e gencitabina seguida 

de quimiorradiação ou quimiorradiação definitiva em carcinomas invasivos da 

cérvice uterina localmente avançados [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2019. 

 

INTRODUÇÃO: O câncer cervical é o quarto mais comum no mundo e a quarta 

causa de morte por câncer em mulheres. A Quimiorradioterapia (QRT), com 

cisplatina, é o tratamento padrão para as pacientes com Câncer Cervical 

Localmente Avançado (CCLA). No entanto, 40% das pacientes apresentam 

recorrência da doença. A quimioterapia adjuvante, com gencitabina e cisplatina, 

aumenta a sobrevida global nesse grupo, com o aumento da toxicidade. O papel 

da Quimioterapia Neoadjuvante (QTN) no tratamento padrão com QRT 

permanece incerto. Conduziu-se um estudo clínico, a fim de investigar se a QTN, 

com cisplatina e gencitabina, seguida do tratamento QRT padrão, poderia 

melhorar os desfechos no CCLA. PACIENTES E MÉTODOS: Nesse estudo de 

fase II, as pacientes com CCLA (FIGO IIB-IVA) foram randomizadas para três 

ciclos de QTN, com cisplatina 50 mg/m² D1 e gencitabina 1000 mg/m2 D1 e D8, 

seguidos do tratamento de QRT padrão, com cisplatina semanal na dose de 40 

mg/m2/semana por seis semanas, associado à radioterapia pélvica, seguida de 

Braquiterapia (BQT), braço experimental, ou ao tratamento de QRT padrão, 

seguido de BQT, braço padrão. OBJETIVOS: O objetivo primário foi avaliar a 

Sobrevida Livre de Progressão (SLP) em três anos. Os objetivos secundários 

foram analisar a Taxa de Resposta (TR), o controle locorregional, em três anos; 

a Sobrevida Global (SG), em três anos; e a segurança e a Qualidade de Vida 

(QV). RESULTADOS: Entre julho de 2012 e julho de 2017, 107 pacientes foram 

randomizadas. As características das pacientes foram semelhantes entre os 

grupos. A mediana de idade foi 48 anos. A maioria das pacientes apresentava 

carcinoma de células escamosas (87,8%) e estadiamento FIGO IIB (43,9%) ou 

IIIB (44,8%). Após um seguimento mediano de 31,7 meses, no grupo QTN, a 

SLP em 3 anos foi 40,9% em comparação a 60,4% no grupo QRT (HR, 1,91; 
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IC 95%, 1,06 – 3,45; P = 0,030). Em três anos, no grupo QTN, a SG foi 60,7% 

versus 86,8% no grupo QRT (HR, 3,55; IC 95%, 1,42 – 8,91; P = 0,007). A taxa 

de resposta completa foi 56,3%, no grupo QTN e 80,3%, no grupo QRT 

(P = 0,008). A taxa de controle locoregional, em três anos, foi 63,4% no grupo 

QTN e 69.9%, no grupo QRT (HR, 1,56; IC 95%, 0,75–3,26; P = 0,227). 

As toxicidades foram semelhantes em ambos os grupos de tratamento, exceto a 

hipomagnesemia e a neuropatia que acorreram com maior frequência no grupo 

QTN. Na maioria das escalas de QV, não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos. O grupo QTN apresentou escores menores na 

escala de sintomas de menopausa (P = 0,034) e maiores em função 

sexual/vaginal (P = 0,012), em comparação à QRT padrão. CONCLUSÃO: No 

CCLA, a incorporação de QTN, com cisplatina e gencitabina ao tratamento 

padrão de QRT, foi inferior ao tratamento padrão com QRT em termos de SLP, 

SG e TR. A toxicidade e a QV foram semelhantes entre os grupos de tratamento.  

 

Descritores: Neoplasias do colo do útero; Radioterapia; Quimioterapia; Terapia 

neoadjuvante; Braquiterapia; Qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

Costa SCS. Phase II, non-comparative, prospective, randomized study of 

treatment with induction chemotherapy with cisplatin and gemcitabine followed 

by chemoradiation or definitive chemoradiation in invasive locally advanced 

carcinomas of uterine cervix [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2019. 

 

BACKGROUND: Cervical cancer is the fourth most common cancer worldwide 

and the fourth most frequent cause of cancer death in women. Although 

chemoradiation with cisplatin (CRT) remains the standard treatment for patients 

with locally advanced cervical cancer (LACC), 40% of patients present disease 

recurrence. Adjuvant chemotherapy with gemcitabine plus cisplatin improves 

overall survival, with high toxicity. The role of the addition of neoadjuvant 

chemotherapy (NAC) to definitive CRT is still a matter of debate. We conducted 

a trial to investigate if NAC with cisplatin and gemcitabine followed by CRT would 

improve outcomes. PATIENTS AND METHODS: In this phase II trial, LACC 

patients (FIGO IIB-IVA) were randomized to 3 cycles of NAC with cisplatin 50 

mg/m2 D1 and gemcitabine 1000mg/m2 D1 and D8 followed by standard CRT 

with weekly cisplatin 40mg/m2/week for 6 weeks plus pelvic radiotherapy followed 

by brachytherapy (BCT) or to the standard CRT and BCT alone. OBJECTIVES: 

The primary endpoint was 3-year progression-free survival (PFS). Secondary 

endpoints were response rate (RR), 3-year locoregional control, 3-year overall 

survival (OS), safety and quality of life (QOL). RESULTS: Between July 2012 and 

July 2017, 107 patients were randomized. Patients characteristics were similar 

between groups. Median age was 48 years. The majority of the patients had 

squamous cell carcinoma (87.8%), and FIGO stage IIB (43.9%) or IIIB (44.8%). 

After a median follow-up of 31.7 months, NAC was associated with an inferior 

PFS, with 3-year PFS rates of 40.9% compared with 60.4% in the CRT arm (HR, 

1.91; 95% CI, 1.06-3.45; P = .030). NAC was also associated with a lower OS (3-

year OS, 60.7% vs 86.8%; (HR, 3.55; 95% CI, 1.42 – 8.91; P = .007). After 

treatment completion, complete response rates were 56.3% in the NAC arm and 

80.3% in the CRT arm (P = .008). Three-year locoregional control rates were 
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63.4% in NAC arm and 69.9% in CRT arm (HR, 1.56; 95% CI, 0.75–3.26; 

P = 0.227). Toxicities were similar in both arms, with the exception of 

hypomagnesemia and neuropathy being more common with NAC. Comparing 

study arms, NAC showed statistically significant lower scores in menopausal 

symptoms (P = .034) and higher score in sexual/vaginal functioning (P=.012). For 

other scales, no difference between study arms was seen. CONCLUSION: This 

study has shown the addition of NAC consisting of cisplatin and gemcitabine to 

standard CRT is inferior to CRT alone for the treatment of LACC in PFS, OS and 

RR. Toxicity and QOL were similar in both arms.  

 

Descriptors: Uterine cervical neoplasms; Radiotherapy; Chemotherapy; 

Neoadjuvant therapy; Brachytherapy; Quality of life. 
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1.1 Incidência  

O Câncer Cervical (CC) é a quarta neoplasia maligna mais incidente e a 

quarta causa de morte por câncer em mulheres no mundo1. As taxas de 

incidência variam em diferentes regiões. Oscilam entre 6/100 mil nas regiões 

mais desenvolvidas e entre 43,1/100 mil nas áreas menos desenvolvidas2. 

No Brasil, é o terceiro câncer feminino mais comum com uma estimativa de 

16.370 casos novos por ano para o biênio 2018-2019. Na região norte do país, 

o CC é considerado um grave problema de saúde pública. Com uma incidência 

estimada em 2.300 casos novos por ano, corresponde a 24,8% do total de 

neoplasias malignas em mulheres, nessa região3.  

No período entre 2000-2009, foi conduzido, no Brasil, um estudo 

observacional com dados coletados a partir de Registros Hospitalares de Câncer 

(RHC). Esse estudo analisou as características demográficas de 

77.317 pacientes diagnosticadas com CC. O estudo mostrou, no diagnóstico, 

uma idade média de 49,2 anos, em que 55,3% das participantes tinham idade 

inferior a 50 anos; existia um predomínio de cor parda (47,9%); apresentavam 

baixo nível de escolaridade, em que 49% tinham ensino fundamental incompleto; 

e 51,5% das pacientes se declararam casadas4.   

1.2 Fatores de Risco 

A infecção crônica, pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), é o principal fator 

de risco e o elemento fundamental na carcinogênese da doença, principalmente, 

as infecções pelos subtipos 16 e 185. Por essa razão, as condições, relacionadas 

à transmissão e ao contato com o vírus, são os fatores de risco no 

desenvolvimento da doença, tais como: o início precoce da vida sexual, os 

múltiplos parceiros e o baixo nível sócio econômico. Estudos mostram que o uso 

de anticoncepcionais orais, o tabagismo e outras infecções sexualmente 

transmissíveis estão, igualmente, relacionados a um maior risco no 

desenvolvimento de CC6-9. No entanto, o risco do tabagismo parece estar restrito 

ao carcinoma de células escamosas, como observado por Appleby e 
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colaboradores10. As condições de imunossupressão crônica, como infecção pelo 

vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), são importantes fatores de risco para 

o CC11. As mulheres HIV positivas apresentam uma maior prevalência de HPV 

de alto risco, maiores taxas de infecção persistente por HPV de alto risco, maior 

incidência de lesões intraepiteliais de alto grau e de CC quando comparadas a 

mulheres HIV negativas12-14.  

Após a implantação de programas de vacinação contra o HPV, observa-se 

um decréscimo na incidência de lesões precursoras ao câncer. 

Uma revisão sistemática e meta-análise mostraram que, após um período entre 

5 e 8 anos da vacinação populacional, a prevalência de infecção pelos 

HPV 16 e 18 diminuiu 83%, Risco Relativo (RR), 0,17; IC 95%, 0,11 a 0,25) 

naquelas mulheres situadas na faixa etária entre 13 e 19 anos e diminuiu 66% 

(RR, 0,34; IC 95%, 0,23 a 0,49) naquelas entre 20 e 24 anos. Após um período 

entre 5 e 9 anos, observou-se uma diminuição de 51% na incidência de 

lesões intraepiteliais de alto grau (RR, 0,49; IC 95%, 0,42 a 0,58) em mulheres 

entre 15 e19 anos e de 31% (RR, 0,69; IC 95%, 0,57 a 0,84), entre 20 

e 24 anos15.  

1.3 Carcinogênese 

O HPV é um vírus de DNA composto por, aproximadamente, sete mil e 

quinhentos pares de base. Dentre os subtipos descritos, quarenta estão 

relacionados com as infecções genitais em seres humanos. Esses subtipos 

estão divididos em dois grupos, com base no potencial de risco de 

desenvolvimento de câncer. O grupo de baixo risco corresponde aos subtipos: 

6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 72, 73, e 81. O grupo de alto risco corresponde 

aos subtipos: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, e 6816. O genoma do 

vírus possui três regiões, as quais são: a região regulatória (LCR-long control 

region), a região precoce (E-early) e a região tardia (L-late). A região precoce é 

constituída por genes que codificam as proteínas envolvidas na replicação e na 

transcrição do DNA (E1 e E2), bem como as envolvidas na transformação celular 

(E5, E6 e E7). A região tardia codifica as proteínas da estrutura do capsídeo viral 

(L1 e L2). A carcinogênese, induzida pelo HPV, envolve, principalmente, três 
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genes, E2, E6 e E7, conforme demonstrado na Figura 1. O gene E2 controla a 

transcrição dos outros dois genes e, no momento da integração do DNA do HPV 

no genoma humano, ocorre a inativação de E2 e o consequente aumento da 

expressão de E6 e E7. As proteínas E6 e E7 codificadas inativam os genes 

supressores tumorais p53 e pRB, resultando em proliferação celular. Essas 

proteínas também atuam em outros mecanismos de crescimento celular, no 

controle de apoptose e de evasão do sistema imune, facilitando a proliferação 

de células infectadas e a progressão tumoral17.  

 

 

Fonte: Adaptado de Gupta SM J Biomed Sci. 2019; 26: 28. 
 
Legenda - A infecção persistente pelo HPV de alto risco leva à integração do DNA do HPV no 
genoma do hospedeiro e à superexpressão dos oncogenes E6 e E7. A interação E6 e E7, com 
várias vias, desempenha um papel fundamental na progressão da carcinogênese.  
 

Figura 1. Eventos moleculares da carcinogênese cervical  

 

Nogueira Dias Genta ML e colaboradores avaliaram o genótipo do HPV em 

292 pacientes com diagnóstico de CC, as quais foram atendidas no Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) entre os anos de 2008 e 2014. O DNA 

do HPV foi detectado em 84% dos casos. As frequências encontradas foram: 

HPV 16 (64%), HPV 18 (10%), HPV 33-58 (7%), HPV45 (5%), outros subtipos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6477741/
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de alto risco (11%). Onze pacientes (4%) tiveram mais de um subtipo detectado 

no tumor, resultando em um pior prognóstico. A Sobrevida Global das pacientes 

com os subtipos mais comuns (HPV 18 e HPV 16), não foi diferente em 

comparação aos outros subtipos18.  

Considerando-se que a infecção pelo HPV esteja presente em 95% dos CC 

e que apenas 1% das mulheres infectadas desenvolvem a doença, entende-se 

que a carcinogênese do CC é complexa e envolve múltiplos fatores, relacionados 

ao subtipo do HPV e às condições do hospedeiro19,20. A maioria das mulheres 

infectadas eliminam o vírus em um período de trinta e seis meses. Em 10% dos 

casos, a infecção se torna persistente e o epitélio fica susceptível ao 

desenvolvimento do câncer21,22. A infecção crônica pelo HPV pode resultar em 

diferentes graus de anormalidades celulares, desde as lesões intraepiteliais de 

baixo grau até um câncer invasivo. As mulheres com neoplasia intraepitelial de 

baixo grau (NIC1), em 49% dos casos, apresentam regressão da lesão em seis 

meses e em mais 50% dos casos, em até doze meses. As pacientes com 

persistência de NIC1, após seis meses, apresentam risco de 4% de evoluírem 

para lesão de alto grau23. Por outro lado, os dados de uma coorte retrospectiva 

mostram que 30% das mulheres, portadoras de lesões intraepiteliais de alto grau 

sem tratamento adequado, evoluem para CC em um seguimento de 30 anos24.  

1.4 Histologia 

Os dois principais tipos de CC são o carcinoma de células escamosas e o 

adenocarcinoma, os quais representam 64.5% e 28.9% dos carcinomas 

cervicais respectivamente25. Os resultados de um estudo, realizado em território 

nacional, uma coorte retrospectiva, 51.842 mulheres com diagnóstico de CC 

invasivo, confirmam o predomínio do tipo histológico carcinoma de células 

escamosas (87,8%), seguido do adenocarcinoma (12,2%). As características 

demográficas foram diferentes entre as duas histologias. As pacientes que 

apresentavam carcinoma de células escamosas eram mais jovens, 

predominantemente solteiras e com menor nível de escolaridade. A prevalência 

de negras ou pardas foi maior naquelas pacientes com carcinoma de células 

escamosas. Outrossim, o consumo de álcool e tabaco foi mais frequente nesse 
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grupo. O estadiamento inicial foi diferente entre as histologias: a doença inicial 

(FIGO I) foi observada em 33,3% dos adenocarcinomas e em 21,3% dos 

carcinomas de células escamosas, p< 0,001 26.  

1.5 Estadiamento 

Até recentemente, o estadiamento, utilizado no CC, era o estadiamento da 

FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) de 2009, (Figura 

2). Era baseado, essencialmente, na avaliação clínica, considerando a 

reprodutibilidade nas áreas de concentração da maioria dos casos27. Em 2018, 

em sua última revisão, a FIGO passou a adotar achados patológicos e exames 

de imagem, com a finalidade de definir o estadiamento da doença, (Figura 3)28.  

A utilização de Ressonância Magnética (RM), de Tomografia Computadorizada 

(TC) e/ou de Tomografia com Emissão de Pósitrons (PET-CT), agrega uma 

acurácia prognóstica maior e contribui para o planejamento terapêutico mais 

preciso29,30,31.  

Estádio Características clínicas 

I 
Ia 
- Ia1 
- Ia2 
Ib 
-Ib1 
-Ib2 

tumor limitado ao colo uterino 
tumor com invasão profunda de < 5 mm e extensão < 7 mm 
tumor com invasão profunda de < 3 mm e extensão < 7 mm 
tumor com invasão profunda de < 3-5 mm e extensão < 7 mm 
tumor maior que Ia2, mas limitado ao colo 
tumor visível < 4 cm 
tumor visível > 4 cm  

II 
IIa 
-IIa1 
-IIa2 
IIb 
 

tumor invadindo além do útero, sem atingir parede pélvica e/ou o terço 
inferior da vagina 
sem invasão dos paramétrios 
menor que 4 cm 
maior que 4 cm 
com invasão dos paramétrios  

III 
 
- IIIa 
- IIIb 

Extensão à parede pélvica e/ou envolvimento do 1/3 inferior da vagina e/ou 
hidronefrose ou rim não funcionante 
Envolvimento do 1/3 inferior da vagina, sem envolvimento da parede pélvica 
Extensão para a parede pélvica e/ou hidronefrose ou rim não funcionante 

IV 
- IVa 
- IVb 

Extensão além da pélvis ou envolvimento da mucosa do reto ou vagina 
Envolvimento de órgãos adjacentes 
Envolvimento de órgãos à distância 

Figura 2. Estadiamento FIGO 2009 
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Estádio Características clínicas 

I 
Ia 
- Ia1 
- Ia2 
Ib 
-Ib1 
-Ib2 
-Ib3 

tumor limitado ao colo uterino 
tumor com invasão de < 5 mm em profundidade  
tumor com invasão < 3 mm em profundidade  
tumor com invasão de < 3-5 mm em profundidade  
tumor maior que Ia2, mas limitado ao colo 
tumor visível > 5mm 
tumor visível > 2 cm e < 4 cm 
tumor > 4 cm 

II 
 
IIa 
-IIa1 
-IIa2 
IIb 
 

tumor invadindo além do útero, sem atingir parede pélvica e/ou o terço 
inferior da vagina 
sem invasão dos paramétrios 
< 4 cm 
>  4 cm 
com invasão dos paramétrios  

III 
 
 
- IIIa 
- IIIb 
- IIIc 
IIIc1 
IIIc2  

Extensão à parede pélvica e/ou envolvimento do 1/3 inferior da vagina e/ou 
hidronefrose ou rim não funcionante e/ou envolvimento de linfonodos 
pélvicos e/ou para-aórticos 
Envolvimento do 1/3 inferior da vagina, sem envolvimento da parede pélvica 
Extensão para a parede pélvica e/ou hidronefrose ou rim não funcionante 
Envolvimento de linfonodos pélvicos e/ou para-aórticos 
Envolvimento de linfonodos pélvicos 
Envolvimento de linfonodos para-aórticos 

IV 
- IVa 
- IVb 

Extensão além da pélvis ou envolvimento da mucosa do reto ou vagina 
Envolvimento de órgãos adjacentes 
Envolvimento de órgãos à distância 

Figura 3. Estadiamento FIGO 2018 

1.6 Tratamento 

1.6.1 Tratamento da doença inicial 

A base do tratamento do CC inicial, definido como estadiamento FIGO 2018 

IA1 a IB2, é a cirurgia. As mulheres, com doença microscópica e com invasão 

do estroma < 3 mm em profundidade (FIGO IA1), podem ser tratadas com 

biópsia em cone ou histerectomia extrafascial.  Para pacientes com CC 

estadiamento FIGO IA2 a IB2, o tratamento cirúrgico padrão recomendado é a 

histerectomia radical modificada que inclui a retirada do útero, do colo do útero, 

do terço superior da vagina e dos paramétrios e a linfadenectomia pélvica32. 

A preservação dos ovários pode ser considerada em mulheres jovens, 
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principalmente, em casos com histologia de células escamosas. O risco de 

acometimento ovariano é baixo, ou seja, 0,8% no carcinoma de células 

escamosas e 5% no adenocarcinoma33.  

A Radioterapia (RT) pélvica adjuvante pós-operatória é indicada para as 

pacientes classificadas como risco intermediário. A classificação em risco 

intermediário baseia-se nos critérios de Sedllis, conforme descrito na Tabela 1. 

A RT pélvica adjuvante diminuiu as taxas de recorrência da doença nessa 

população, conforme demostrado em estudo de fase III34. Quando as pacientes 

são classificadas como alto risco pós-operatório, definido pela presença de 

linfonodos comprometidos e/ou margem comprometida e/ou paramétrio 

comprometido, a Quimiorradioterapia (QRT), baseada em platina, aumenta a 

Sobrevida Livre de Progressão (SLP) e a Sobrevida Global (SG) e deve ser 

indicada nesse subgrupo35.  

   Tabela 1 - Critérios de Sedllis 

Presença de invasão vascular linfática e invasão profunda do estroma, maior 
que 1/3 e tumor de qualquer tamanho.  

Presença de invasão vascular linfática e invasão média do estroma, até 1/3 e 
tumor > 2 cm. 

Presença de invasão vascular linfática e invasão superficial do estroma, menor 
que 1/3 e tumor > 5 cm. 

Ausência de invasão vascular linfática e invasão do estroma > 1/3 e tumor 
> 4 cm. 

1.6.2 Tratamento da doença localmente avançada 

Desde 1999, o tratamento padrão do Câncer Cervical Localmente 

Avançado (CCLA) é a quimiorradioterapia, ou seja, radioterapia pélvica 

associada à Quimioterapia (QT) concomitante baseada em platina. 

A incorporação de cisplatina concomitante à RT mostrou-se superior à RT 

exclusiva em ao menos cinco estudos randomizados35-39. Nesses estudos, 
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observou-se uma redução no risco de morte de 30 a 50% nas pacientes que 

receberam QRT. Os dados de uma revisão sistemática e meta-análise mostram 

que o ganho absoluto em SG, em cinco anos, observado com a combinação de 

RT e de quimioterapia com cisplatina, foi de 6%, 66% com QRT versus 60% com 

RT isolada [(Hazard Ratio (HR), 0,81; intervalo de confiança (IC) 95%, 

0,71 a 0,91; P = 0,0006)]. Esse benefício foi inversamente proporcional ao 

estadiamento: 10% de ganho em SG, em cinco anos, nos estágios IB-IIA, 7% no 

estágio IIB e 3% naqueles III-IVA40.  

 Considerando a menor representatividade de pacientes com estadiamento 

FIGO III-IVA nos estudos de QRT, bem como o resultado da meta-análise acima 

descrita, o benefício da adição da platina, em paciente com doença de maior 

volume (III-IVA), parecia incerto. Até que um estudo conduzido por 

pesquisadores indianos randomizou 850 pacientes estadiamento FIGO IIIB para 

receber radioterapia isolada versus a radioterapia concomitante à cisplatina 

semanal. Após um seguimento mediano de 88 meses, observou-se um benefício 

em SLD e SG a favor da adição da quimioterapia nesse grupo (52,3% versus 

43,8%, P = 0,03 e 54,0% versus 46.0%, p = 0,03, respectivamente). Esse 

resultado traduziu-se em benefício absoluto de 8,5% em SLD e de 8% em SG e 

consolidou a RT concomitante à quimioterapia baseada em platina como 

tratamento padrão do câncer do colo do útero mesmo em estágios mais 

avançados da doença41.  

A cisplatina associada ao 5-fluorouracil (5-FU) foi o braço comparativo mais 

estudado no cenário aqui discutido. Entretanto, estudo randomizado de fase III 

não mostrou diferença em SLP e SG entre a cisplatina isolada versus a 

combinação de cisplatina e 5-FU concomitante à RT. Ademais, ambos os braços 

de tratamento, contendo cisplatina, foram superiores ao braço de RT associada 

à hidroxiuréia36. Portanto, pela menor toxicidade e por uma melhor conveniência, 

a cisplatina 40mg/m2/semana, durante 6 semanas concomitante à radioterapia, 

tem sido considerada o esquema padrão para o tratamento do CCLA.  

Nos casos de contraindicação do uso da cisplatina, pode-se considerar a 

utilização de carboplatina (AUC 2) semanal por 6 semanas que tem perfil de 

toxicidade manejável, apesar de benefício incerto em sobrevida. Os dados são 

limitados e são, em sua maioria, retrospectivos e não randomizados42,43.  
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No decorrer dessas últimas duas décadas, houve pouca evolução do 

tratamento do CCLA e, em torno de 40% das pacientes com CCLA, tratadas com 

QRT baseada em cisplatina, apresentam recidiva da doença local, metástases a 

distância ou ambas. Nesse cenário de doença recidivada ou metastática, o 

tratamento é, em geral, paliativo com sobrevida mediana em torno de 

12 a 17 meses44,45.  

Diante da prevalência e da morbimortalidade da doença, novas abordagens 

terapêuticas são estudadas com o objetivo de aumentar as taxas de cura da 

doença. Em 2011, Dueñas-González publicou os resultados de um estudo de 

fase III que avaliou a intensificação do tratamento com a adição de gencitabina 

ao esquema padrão de QRT, seguido de quimioterapia sistêmica adjuvante com 

dois ciclos de cisplatina e gencitabina. A SLP, em três anos, foi significativamente 

maior no braço experimental em comparação ao tratamento padrão 

(74,4% versus 65%, respectivamente P = 0,029) Todavia, apesar do estudo 

mostrar, igualmente, um aumento da Sobrevida Global no braço experimental 

comparado ao braço padrão (HR, 0,68; IC 95%, 0,49 a 0,95; P = 0,02), houve 

um significativo aumento da toxicidade e essa modalidade de tratamento não foi 

incorporada mundialmente46. Ademais, não foi possível determinar se o ganho 

observado foi decorrente da intensificação da quimioterapia radiossensibilizante 

ou da realização de quimioterapia adjuvante.  

A Quimioterapia Neoadjuvante (QTN) é definida como a realização de 

quimioterapia sistêmica antes do tratamento definitivo (cirurgia ou radioterapia). 

É uma estratégia utilizada, como parte do tratamento, em alguns tipos de 

neoplasias malignas. Os objetivos da realização de QTN é a redução do tamanho 

tumoral com a finalidade de um tratamento cirúrgico mais conservador e menos 

mórbido, assim como tratar, de maneira precoce, eventuais micro metástases. 

Com a QTN, é possível avaliar, objetivamente, a sensibilidade da célula tumoral 

à quimioterapia e, desse modo, obter importantes informações prognósticas da 

doença. No câncer de mama, a QTN é amplamente utilizada no tratamento da 

doença localmente avançada. Apesar das altas taxas de resposta e do aumento 

do número de cirurgias conservadoras, a QTN, seguida de cirurgia em câncer de 

mama, não é superior à cirurgia primária, seguida de quimioterapia adjuvante, 

em termos de SLP e SG47,48. No câncer ginecológico, a QTN é utilizada, com 
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frequência, no tratamento do carcinoma epitelial de ovário de alto grau avançado. 

Nesse cenário, a QTN resulta em uma menor incidência de complicações pós-

operatórias e em uma maior taxa de citorredução ótima. Entretanto, assim como 

observado no câncer de mama, a QTN não aumenta a SG em carcinoma 

ovariano49,50.  

Antes da QRT tornar-se o tratamento padrão, a QTN foi estudada, como 

parte do tratamento do CCLA, nas décadas de 80 e 90. Sete estudos 

prospectivos randomizados compararam a QTN baseada em cisplatina, seguida 

de RT exclusiva ao tratamento com RT exclusiva em CCLA. Apesar das taxas 

de resposta de 42-61%, esses estudos não demonstraram o benefício da QTN 

no controle loco-regional e na sobrevida51-57. Os regimes incluíram combinações 

de drogas com perfil de toxicidade desfavorável, não mais utilizados no 

tratamento atual do CC, como: cisplatina, vincristina, metotrexate e 

clorambucil51; cisplatina, vincristina, bleomicina e mitomicina52; cisplatina, 

vimblastina e bleomicina53; cisplatina, bleomicina e ifosfamida54; cisplatina e 

epirrubicina55; cisplatina e 5- fluorouracil 56; e cisplatina, vincristina e 

bleomicina57.  

O papel da QTN, seguido de cirurgia, foi avaliado em uma meta-análise que 

incluiu seis estudos que randomizaram pacientes com estadiamento FIGO IB a 

IIIB para QTN baseada em cisplatina, seguida de cirurgia versus cirurgia isolada. 

A realização de QTN resultou em maior SG (HR, 0,77; IC 95%, 0,62 a 0,96; 

P = 0,02) e maior SLP (HR, 0,75; IC 95%, 0,61 a 0,93; P = 0,0028)58. 

Recentemente, um estudo de fase III randomizou 633 pacientes com CC 

estadiamento FIGO IB2, IIA, IIB para três ciclos de quimioterapia neoadjuvante 

com carboplatina e paclitaxel a cada 21 dias, seguidos de histerectomia radical 

versus o tratamento de QRT padrão. A SLP, em cinco anos, objetivo primário do 

estudo, foi inferior no grupo de pacientes tratadas com QTN, seguida de cirurgia, 

69.3% em comparação a 76.7% no grupo QRT (HR, 1,38; CI 95% 1,02 a 1,87; 

P = 0.038), sem diferença em SG, em cinco anos, 75,4% e 74,7%, 

respectivamente (HR, 1,025; IC 95%, 0,752 a 1.398; P = 0,87)59.  

Até o momento, o tratamento, com QTN seguido de QRT, foi pouco 

estudado. Um estudo brasileiro de fase II, de braço único, investigou a realização 

de QTN com cisplatina e gencitabina, seguida do tratamento padrão de QRT com 
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cisplatina. A Taxa de Resposta (TR) global e a SLP, em três anos, observadas 

foram de 81% e 53,9%, respectivamente60. Outro estudo de fase II, de braço 

único, mostrou resultados semelhantes com um esquema neoadjuvante de 

carboplatina e paclitaxel semanal, seguido de QRT61.   

A realização de QTN, para o tratamento do CCLA, pode ser uma estratégia 

importante em países em desenvolvimento como o Brasil, onde a incidência do 

CCLA é alta e o número de equipamentos de radioterapia é insuficiente62. Esta 

insuficiência pode levar a atrasos no início do tratamento radioterápico, o que se 

torna um importante fator de mau prognóstico63. Caso fosse comprovado o 

benefício da quimioterapia sistêmica neoadjuvante, a doença poderia ser tratada 

de maneira precoce e os sintomas, como dor pélvica de difícil controle, 

sangramento vaginal com necessidade de transfusões frequentes e quadros de 

insuficiência renal pós-renal, poderiam ser evitados ou minimizados.  

1.7 Qualidade de vida  

A Qualidade de Vida (QV) é um conceito amplo e subjetivo. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) define a QV como a percepção do indivíduo sobre a 

sua posição no mundo, tomando-se por base a sua cultura e os seus valores e 

levando-se em consideração os seus objetivos, as suas expectativas, os padrões 

e as preocupações. Essa definição inclui seis domínios: a saúde física, o estado 

psicológico, os níveis de independência, o relacionamento social, as 

características ambientais e o padrão espiritual64. O diagnóstico e o tratamento 

do câncer envolvem mudanças em vários aspectos do cotidiano dos pacientes. 

Comumente, o diagnóstico de uma doença grave resulta em sentimentos, como 

o medo, a culpa, a tristeza e a angústia que podem vir acompanhados de 

transtornos de ansiedade e de depressão, interferindo, negativamente, na 

qualidade de vida. Adicionalmente, os tratamentos cirúrgicos, muitas vezes 

extensos e com danos estéticos e funcionais, associados aos efeitos colaterais 

de um tratamento quimioterápico e radioterápico, podem provocar prejuízos 

significativos no bem estar dos sobreviventes. Os pacientes com CC, 

frequentemente, apresentam toxicidades tardias ao tratamento que necessitam 

ser monitoradas e tratadas ao longo do seguimento. A neuropatia periférica, a 
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hipoacusia e o zumbido são possíveis efeitos colaterais secundários da 

cisplatina que podem limitar a funcionalidade do indivíduo. As alterações 

actínicas, decorrentes do tratamento radioterápico, são comuns e podem causar 

sintomas crônicos, como a disúria, a incontinência urinária, a hematúria, as 

cólicas abdominais, os quadros intestinais suboclusivos, a enterorragia, a 

estenose de vagina, entre outros. Ademais, grande parte das pacientes com CC 

são mulheres jovens e a menopausa precoce, induzida pela radioterapia, causa 

sintomas, como os fogachos, a perda de libido e o ressecamento vaginal que 

prejudicam a sexualidade dessas pacientes 65. Portanto, é de suma importância, 

o estudo do impacto do tratamento na qualidade de vida das pacientes, no intuito 

de identificar os principais aspectos a serem tratados do ponto de vista 

emocional e orgânico, para, assim, minimizar o sofrimento e restaurar a 

satisfação pessoal. Esse é um tema em crescente ascensão em estudos clínicos. 

Avaliar a QV, em estudos de fase II, é uma estratégia relevante na identificação 

dos sintomas, relacionados ao tratamento com impacto negativo para a paciente, 

e na intervenção precoce com a elaboração de ferramentas para manejo dos 

eventos adversos.   

  Existem alguns instrumentos, descritos na literatura, que permitem a 

avaliação da qualidade de vida do paciente oncológico. Dentre eles, um dos mais 

utilizados é o da European Organization for Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire “Core” 30 (EORTC-QLQ-C30) versão 3.0. 

Esse instrumento inclui: cinco escalas funcionais, função física, função cognitiva, 

função emocional, função social e desempenho de papéis; três escalas de 

sintomas, fadiga, dor, náuseas e vômitos; uma escala de QV e de saúde global; 

seis outros itens que avaliam os sintomas comumente relatados por doentes com 

câncer, como a dispneia, a falta de apetite, a anorexia, a insônia, a constipação 

e a diarreia; e uma escala de avaliação do impacto financeiro do tratamento e da 

doença. Os escores das escalas e das medidas variam de zero a 10066. 

Para a avaliação de qualidade de vida em CC, é disponibilizado o módulo 

cervical QLQ-CX24 que inclui quatro escalas funcionais e cinco escalas de 

sintomas. Nas escalas funcionais, duas escalas destinam-se, apenas, a um 

subconjunto de pacientes sexualmente ativas. Os escores mais altos nas 

escalas funcionais e o estado de saúde global indicam um melhor 
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funcionamento, enquanto os escores mais altos nas escalas de sintomas 

indicam uma sintomatologia maior e efeitos adversos67.  

Nesse contexto, conduziu-se um estudo de fase II, prospectivo e 

randomizado, para avaliar a eficácia e a segurança da quimioterapia sistêmica 

neoadjuvante, seguida de QRT no tratamento do CCLA, bem como o impacto do 

tratamento na QV da paciente. O registro do estudo no Clinical trials é 

NCT01973101. 



 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo primário 

Determinar a Sobrevida Livre de Progressão, em três anos, de pacientes 

com diagnóstico de carcinoma invasivo da cérvice uterina localmente avançado, 

tratadas com quimioterapia neoadjuvante com cisplatina e gencitabina, seguida 

do tratamento padrão com quimiorradioterapia ou submetidas ao tratamento 

padrão de quimiorradioterapia exclusiva.  

2.2 Objetivos secundários 

Determinar a taxa de resposta, a taxa de controle locorregional, em três 

anos, a Sobrevida Global, em três anos, a incidência de toxicidade aguda e tardia 

e avaliar a qualidade de vida em ambos os grupos de tratamento.  

  

 



 

3 PACIENTES E MÉTODOS 
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O estudo CIRCE é um estudo de fase II aberto e randomizado, conduzido 

no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). As pacientes foram 

randomizadas 1:1 para quimioterapia neoadjuvante com cisplatina e gencitabina, 

seguida do tratamento padrão com quimiorradioterapia (braço experimental) ou 

randomizadas para o tratamento com quimiorradioterapia exclusiva (braço 

padrão). O desenho do estudo está descrito na Figura 4. A randomização foi feita 

por uma lista aleatória, gerada por computador. 

 

 

  

 

 

 

 

Legenda: * Estadiamento FIGO 2009 (International Federation of Gynecology and Obstetrics) 
complementado por imagem; D, dia; RT, Radioterapia; BQT, Braquiterapia.  

Figura 4: Desenho do estudo 

3.1 Pacientes 

Os seguintes critérios de inclusão foram definidos para a seleção das 

pacientes:  

 pacientes com carcinoma invasivo de colo de útero, localmente 

avançado, estadiamento IIB-IVA estabelecido pelo estadiamento de 

2009 27 da International Federation of Gynecology and Obstetrics  

(FIGO 2009), complementado pela 7ª American Joint Committee on 

Cancer (AJCC) e o sistema Tumor-Node-Metastasis (TNM)68. Para o 

estadiamento, baseado na AJCC, foram realizados os seguintes 

exames: Ressonância Magnética (RM) de pelve ou Tomografia 

Computadorizada (TC) de pelve, se RM contraindicada; TC de 

abdômen superior; e Radiografia (RX) do tórax. Em caso de diferença 

entre os dois sistemas de estadiamento, foi considerado o maior;  

Carcinoma invasivo 

da cérvice uterina 

estadiamento*  

ECIIB à IVA 

Cisplatina 50 mg/m² no D1,  

Gencitabina 1.000mg/m²  

no D1 e D8 por 3 ciclos 

Cisplatina 40mg/m² no 

D1, D8, D15, D22, D36 e 

D43 + RT externa + BQT 

+ Reforço de dose 

Cisplatina 40mg/m² no D1, D8, 

D15, D22, D36, D43 + RT externa 

+ BQT + Reforço de dose  

R
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d
o
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iz
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 idade > que 18 anos e < 70 anos;  

 status de desempenho, de acordo com o Eastern Cooperative Group 

(ECOG de 0-2), (Anexo A) 69; 

 funções orgânicas adequadas, com clearance de creatinina 

(estimado ou medido) ≥ 60 ml/min ou creatinina sérica < 1,2 mg/dl; 

hemoglobina ≥ 10g/dl; leucócitos ≥ 3.000; neutrófilos ≥ 1.500; plaquetas 

≥ 100.000; bilirrubina sérica total <1, 25 x Limite Superior da 

Normalidade (LSN); Transaminase Glutâmico-Oxalacética (TGO); e 

Transaminase Glutâmico-Pirúvica (TGP) < 2.5 x LSN; fosfatase alcalina 

< 1.5 LSN;  

 ausência de comprometimento de linfonodos para-aórticos (avaliação 

radiológica ou por biópsia, a critério do investigador);  

 assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

(Anexo E). 

Os seguintes critérios de exclusão foram definidos:  

 cirurgia prévia para tratamento do tumor primário;  

 metástases à distância;  

 ECOG > 2; 

 neuropatia periférica, conhecida de grau >2 pelo National Cancer 

Institute Common Toxicity Criteria for Adverse Events (NCI-CTCAE), 

versão 4.0;  

 insuficiência cardíaca congestiva não controlada; infecção ativa e não 

controlada; outros tratamentos para o câncer concomitantes, doença 

arterial coronariana clinicamente significativa e não controlada; 

condição médica ou psicológica que não permitam a aderência do 

paciente ao estudo ou o fornecimento do TCLE;  

 alergia conhecida a quaisquer dos componentes do tratamento; 

participação concomitante em qualquer outro estudo;  

 gestação;  

 mulheres em idade fértil que recusam a utilização de um método 

contraceptivo adequado;  
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 história de neoplasia maligna prévia, exceto carcinoma basocelular da 

pele ou carcinoma pré-invasivo da cérvice uterina;  

 recusa de assinar o TCLE.  

3.2 Tratamento 

O esquema de QTN utilizado foi cisplatina 50 mg/m2 no D1 e gencitabina 

1000 mg/m2 no D1 e no D8, a cada 21 dias, por três ciclos. A QRT foi iniciada 

entre três e quatro semanas após o último ciclo de quimioterapia neoadjuvante. 

O tratamento padrão de QRT utilizado foi cisplatina 40 mg/m2 semanal por 

seis semanas, concomitante à radioterapia pélvica, seguida de braquiterapia. 

O protocolo de RT utilizado foi radioterapia conformacional em campos pélvicos, 

com dose de 45 Gy a 50.4 Gy, divididos em 25 a 28 sessões. A partir da terceira 

semana de RT, as pacientes eram examinadas semanalmente e a Braquiterapia 

(BQT) de alta taxa de dose foi realizada nas pacientes com geometria adequada 

para o procedimento, em quatro frações semanais de 7 ou 7,5 Gy, dose total no 

ponto A de 28 Gy a 30 Gy. As pacientes não candidatas à BQT receberam um 

reforço de dose de RT externa até 14 Gy, direcionado a toda área tumoral, ou 

seja, linfonodos, paramétrios e tumor primário. Nas pacientes que realizaram 

BQT e que tinham comprometimento de linfonodos e de paramétrio extenso, foi 

permitido o reforço de 10 a 14 Gy nessas regiões. 

O planejamento da RT, das pacientes que receberam a QTN, foi realizado 

antes do início do tratamento, sem mudança de campo ou de dose, 

independentemente da resposta tumoral. Durante a fase de QRT, foi permitido 

substituir a cisplatina por carboplatina (AUC 2) semanal, para as pacientes que 

apresentaram contraindicação à cisplatina por disfunção renal ao longo do 

tratamento.  

O tratamento foi descontinuado nos casos de progressão de doença, de 

retirada do TCLE ou de toxicidade limitante. A redução de dose foi permitida de 

acordo com os parâmetros pré-definidos em protocolo. Com relação à toxicidade 

hematológica, durante a fase de QTN, tanto no D1 quanto no D8, a quimioterapia 

foi suspensa temporariamente em pacientes que apresentavam contagem 
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absoluta de neutrófilos 500 - 999/mm3 e plaquetas 50.000 - 74.999/mm3, até que 

houvesse resolução do quadro para neutrófilos >1.000/mm3 e plaquetas 

> 75.000/mm3. Em seguida, a QTN era reiniciada com redução de 25% da dose. 

Quando se apresentava o seguinte quadro: neutrófilos < 500/mm3 ou plaquetas 

< 50.000/mm3, a QTN era suspensa em definitivo e a paciente seguia com QRT 

padrão com cisplatina semanal. Durante a fase de QRT, a quimioterapia com 

cisplatina foi descontinuada temporariamente quando a contagem absoluta de 

neutrófilos < 1000/mm3 ou níveis de plaquetas < 50.000/mm3 e era reiniciada 

quando as contagens subissem acima desses níveis. Com relação à toxicidade 

não hematológica, durante ambas as fases do tratamento, não era necessário 

ajuste de dose em caso de toxicidade não-hematológica graus 1 ou 2. Em caso 

de ocorrência de toxicidade grau 3 ou grau 4, o tratamento era temporariamente 

suspenso e reiniciado com redução de 25% da dose em caso de resolução das 

toxicidades ou retorno para grau 1. Durante todo o tratamento, foi permitido o 

uso de fator de crescimento de colônias de granulócitos, conforme a necessidade 

e a decisão do investigador.  

3.3 Avaliações 

Durante o tratamento, as pacientes foram avaliadas com exame clínico e 

com exames de laboratório da seguinte maneira: no início do estudo, antes de 

cada ciclo de QTN; semanalmente, durante a QRT; e em uma semana e oito 

semanas, após o final da QRT. Após o término do tratamento, as pacientes foram 

avaliadas com exame clínico e com exames de laboratório, a cada três meses, 

até os dois anos e, a cada seis meses, até os cinco anos. A cada seis meses, o 

exame ginecológico foi realizado com colpocitologia oncológica anual. 

Os eventos adversos foram avaliados, a cada visita, pelo National Cancer 

Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events – CTCAE, versão 4.0. 

A toxicidade aguda foi definida como a ocorrência de eventos adversos até 

30 dias do final do tratamento e a toxicidade tardia, como os eventos que 

ocorreram ao longo do seguimento após esse período. 

Os exames de imagem, RM da pelve ou TC da pelve, em caso de 

contraindicação à RM, a TC de abdômen e o RX de tórax foram realizados antes 
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da randomização, entre a QTN e a QRT, oito semanas após o término da QRT, 

a cada três meses, por dois anos e depois, a cada seis meses, por três anos. 

A avaliação de resposta e a progressão de doença foram avaliadas de acordo 

com os Critérios de Avaliação de Resposta em Tumores Sólidos (RECIST), 

versão 1.170. A TC de tórax foi solicitada quando da existência de sintomas 

respiratórios, de anormalidades, detectadas ao RX de tórax, ou a critério do 

investigador, em caso de suspeita de doença metastática.  

As avaliações de QV foram realizadas por meio do questionário da European 

Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC, QLQ-C30), 

(Anexo B)66, e seu módulo para câncer cervical QLQ C-24, (Anexo C)67. 

O módulo QLQ-C30 avalia a saúde global, cinco escalas funcionais, três escalas 

de sintomas e seis outros itens, totalizando quinze escalas. Em 2016, a EORTC 

acrescentou um escore sumário que compreende uma média de treze das 

quinze escalas do QLQ-C30. A avaliação de saúde global e as dificuldades 

financeiras foram excluídas71. No grupo da QTN, os questionários foram 

aplicados no D1 de cada ciclo de QTN; antes do início da QRT; a cada 15 dias 

durante a QRT; em até 7 dias após o término da QRT; e nos meses 3,6 e 12 

durante o seguimento. No grupo de QRT padrão, os questionários foram 

aplicados antes do início da QRT; a cada 15 dias durante o tratamento; em até 

7 dias após o término do tratamento; e nos meses 3,6 e 12 durante o seguimento. 

Ao receber o questionário, a paciente era orientada por um profissional de saúde, 

devidamente treinado, a responder as perguntas sem a preocupação de 

respostas corretas ou incorretas. Para as pacientes iletradas ou com deficiência 

visual severa, o questionário era aplicado pelo profissional de saúde ou pelo 

acompanhante da paciente, com o cuidado para que não houvesse qualquer 

interferência na resposta. Foram consideradas significantes, as variações 

maiores que 10% em comparação ao escore basal da paciente. A análise da QV 

foi objeto de Projeto de Iniciação Científica, financiado pela Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), protocolo 2016/16568-4. 
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3.4 Análise estatística 

O objetivo primário do estudo foi avaliar a SLP, em três anos. A SLP foi 

definida como o tempo da randomização até a data da progressão de doença ou 

de morte. As pacientes, que não apresentaram esses eventos, foram censuradas 

no momento do último acompanhamento. Os desfechos secundários foram: taxa 

de Resposta Completa (RC), taxa de controle locorregional em 3 anos, SG, 

segurança e qualidade de vida. A taxa de RC foi definida pela proporção de 

pacientes que apresentaram Resposta Completa Radiológica (RECIST) e por 

exame físico ginecológico ao longo do seguimento, após a conclusão de todo o 

tratamento. A taxa de controle locorregional foi definida pela proporção de 

pacientes livres de recidiva local e de linfonodos pélvicos. A SG foi definida pelo 

tempo da randomização do estudo até a morte por qualquer causa.  

A SLP, em três anos, estimada foi de 78% no braço de QTN e de 50% no 

braço de QRT exclusiva. Considerando um erro tipo I bicaudado de 0,05 e um 

poder de 80%, para detectar uma diferença significativa na SLP em três anos, 

seriam necessários 36 eventos e uma amostra de 98 pacientes. Prevendo uma 

taxa de abandono de 10%, definiu-se uma amostra de 110 pacientes, em que 

55 iriam para cada braço.  

A sobrevida foi estimada pelo método de Kaplan-Meier e as curvas 

comparadas pelo teste de log-rank. As variáveis quantitativas foram comparadas 

entre os dois braços, por intermédio do teste t-Student, enquanto as variáveis 

qualitativas, por meio do teste Qui-Quadrado. Os valores de P inferiores a 0,05 

foram considerados, estatisticamente, significativos. As análises estatísticas 

foram realizadas com o programa Stata, versão 14, (StataCorp, Texas, 2015).  

As taxas de resposta, aos questionários de QV, foram calculadas de acordo 

com o grupo de tratamento e com o período de tempo. As escalas dos 

questionários QLQ-C30 e CX-24 foram transformadas, linearmente, para uma 

escala contínua de 0 a 100. As diferenças, nas escalas médias de QV de mais 

de 10 pontos, foram consideradas clinicamente relevantes, conforme proposto 

por Osoba e colaboradores71. Para os itens não preenchidos, foi realizada uma 

estratégia de imputação de dados, considerando-se a média das duas 

pontuações próximas, anterior e posterior ao momento em questão, apenas 
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quando essas duas pontuações estivessem disponíveis. O escore basal e o 

escore das pacientes, que saíram do estudo ou que perderam o seguimento, 

foram imputados. Como as escalas de QV apresentam distribuição enviesada, 

as escalas foram submetidas à transformação logarítmica. 

 As diferenças basais de QV de cada grupo foram analisadas com o teste 

Mann-Whitney U. Para avaliar as diferenças entre os grupos de tratamento, 

modelos lineares mistos foram ajustados, utilizando-se os escores de QV 

transformados como variáveis dependentes e, como fatores, o tempo de 

seguimento e o grupo de tratamento. O tempo de seguimento foi analisado como 

uma medida repetida e o grupo do estudo, como um efeito fixo. Para avaliar as 

diferenças dentro de cada grupo, estes foram avaliados, separadamente, por 

meio de um modelo linear para cada um deles, com escores de QV 

transformados como variáveis dependentes e o tempo de seguimento, como um 

fator. As análises foram realizadas com o programa SPSS, versão 20.0.  

Todas as pacientes randomizadas, que iniciaram o tratamento do estudo, 

foram incluídas na análise de eficácia de acordo com o princípio de Intenção de 

Tratar modificado – ITm. Para análise de segurança, a população foi definida 

como todas as pacientes que receberam, pelo menos, uma dose de 

quimioterapia ou uma fração de radioterapia.  



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Características das Pacientes 

No período entre julho de 2012 e julho de 2017, cento e dez pacientes foram 

incluídas e randomizadas para o braço de QTN (N = 55) ou para o braço padrão 

de QRT (N = 55). Antes do início do tratamento, três pacientes, no braço de QRT, 

retiraram o TCLE, totalizando 107 pacientes incluídas na análise de Intenção de 

Tratar modificada. O CONSORT do estudo está apresentado na Figura 5. 

 

 

Legenda: CCLA, Câncer de Colo de útero Localmente Avançado; N, número; QTN, 
Quimioterapia Neoadjuvante; QRT, Quimiorradioterapia; ITm, Intenção de Tratar modificada. 
 

Figura 5. CONSORT do estudo 
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A idade mediana das pacientes foi 48 anos entre 20 e 69 anos. A maioria 

das pacientes foram estadiadas como IIB (43,9%) ou IIIB (44,8%). A histologia 

mais comum foi carcinoma de células escamosas (87,8%), seguida de 

adenocarcinoma (11,2%).  

As características das pacientes foram balanceadas entre os grupos, 

Tabela 2. Não houve diferenças significativas entre os grupos, no que se refere 

à idade, ao ECOG, ao tipo histológico, ao estadiamento, ao acometimento de 

linfonodos, bem como ao tamanho do tumor primário. No grupo da QTN, 54,5% 

das pacientes apresentavam ECOG 1 e 45,5%, ECOG 0; a idade mediana foi 

48 anos; o tipo histológico mais frequente foi o carcinoma de células escamosas, 

87,2%; e 43,6% das pacientes tinham estadiamento IIB e 47,2%, estadiamento 

IVA. No grupo QRT, a idade mediana foi 45 anos; 50% das pacientes 

apresentavam ECOG 1 e 48%, ECOG 0; 88,4% tinham histologia carcinoma de 

células escamosas; e 42,3% apresentavam estadiamento IIB e 42,3%, IIIB. 

Não houve diferença na taxa de acometimento de linfonodos entre os grupos 

QTN 41,8% versus QRT 42,3%, P = 0,557. Similarmente, não houve diferença, 

estatisticamente significativa, no diâmetro do tumor primário entre o grupo QTN 

e o grupo QRT padrão, 5,7 cm versus 5,2 cm, respectivamente; P = 0,067. 

O número de pacientes que realizou TC de tórax, como parte do estadiamento, 

não foi diferente entre os grupos QTN 74,5% versus QRT 75%, P = 0,957. 

Apenas uma paciente tinha contraindicação à RM e realizou estadiamento com 

TC de pelve. 
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Tabela 2 - Dados demográficos e características clínicas na população de 
Intenção de Tratar modificada 

Características 
No de pacientes (%) 

P 
QTN (N = 55) QRT (N = 52) 

Idade, mediana em anos   
  Intervalo 

48 
22 – 69 

45 
20 – 67 

0,2241 

ECOG    

0 
1 
2 

25 (45,5) 
30 (54,5) 

0 (0) 

25 (48,0) 
26 (50,0) 

1 (1,9) 
0,7692 

Histologia    

CEC 
Adenocarcinoma 
Carcinoma Indiferenciado 

48 (87,2) 
7 (12,7) 

- 

46 (88,4) 
5 (9,6) 
1 (1,9) 

0,5242 

Estadiamento*    

IIB 
IIIA 
IIIB 
IVA 

24 (43,6) 
0 (0) 

26 (47,2) 
5 (9,0) 

22 (42,3) 
1 (1,9) 

22 (42,3) 
7 (13,4) 

0,6432 

Linfonodos**     

Positivo 
Negativo 

23 (41,8) 
32 (58,2) 

22 (42,3) 
30 (57,6) 

0,5572 

Maior diâmetro do tumor primário, cm   

Mediana 
Intervalo 

5,7 
2,8-11 

5,2 
1,0-8,5 

0,0671 

Nível de Hb antes da QRT    

Mediana 
Interquartil  

11,4 
11,9 

10,7 – 12,3 
10,6 – 13,1 

0,4711 

Legenda: Abreviaturas: QTN, Quimioterapia Neoadjuvante; QRT, Quimiorradioterapia; CEC, 
Carcinoma de Células Escamosas; Hb, Hemoglobina.  
* Estadiamento FIGO 2009 (International Federation of Gynecology and Obstetrics) 
complementado por imagem; ** baseado em exames de imagem 1teste t-Student; 2teste exato 
de Fisher´s. 
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4.2 Análise de eficácia 

Com um seguimento mediano de 31,7 meses, das 107 pacientes, cinquenta 

apresentaram progressão de doença ou morte. A SLP foi inferior no grupo da 

QTN em relação ao grupo padrão de QRT, SLP, P = 0,033, conforme observado 

na Figura 6. A SLP, em 3 anos, foi 40,9% (IC 95%, 27,2% a 54,1%) no grupo de 

QTN versus 60,4% (IC 95%, 44,1% a 73,3%) no grupo padrão (SLP 3 anos: 

HR, 1,91; IC 95%, 1,06 a 3,45; P = 0,030). A SLP mediana foi 25 meses e não 

atingida, respectivamente. 

 

 
 
Legenda: SLP, Sobrevida Livre de Progressão; QRT, Quimiorradioterapia; QTN, Quimioterapia 
Neoadjuvante; HR, Hazard Ratio.  
 

Figura 6. Curva de Kaplan – Meier para Sobrevida Livre de Progressão  

 

O grupo, que realizou o tratamento de QRT padrão, apresentou maior taxa 

de resposta completa em comparação ao grupo da QTN (80,3% versus 56,3%, 

respectivamente, x2 = 7,01; P = 0,008). Na avaliação de resposta, após a QTN 

e antes do início da QRT, nenhuma paciente apresentou progressão de doença. 
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A resposta completa foi observada em 12%, a resposta parcial, em 68% e a 

doença estável, em 20% das pacientes. A melhor resposta, observada em cada 

grupo ao longo do seguimento, é descrita na Figura 7.  

 

 

Legenda: QTN, Quimioterapia Neoadjuvante; QRT, Quimiorradioterapia; RC, Resposta 
Completa; RP, Resposta Parcial; DE, Doença Estável; PD, Progressão de Doença. 

 

Figura 7. Melhor resposta ao tratamento ao longo do seguimento  

 

A taxa de controle locorregional, em 3 anos, foi 63,4% (IC 95%, 47,8% a 

75,4%) no grupo de QTN e 69,9%, no grupo padrão (IC 95%, 52,2% a 82,1%) 

(HR, 1,56; IC 95%, 0,75 a 3,26; P = 0,227). Os locais de recorrência da doença 

estão descritos na Tabela 3. A recorrência locorregional, local e linfonodos 

pélvicos, foi o sítio mais comum de primeira recorrência em ambos os braços de 

tratamento. Ocorreu em 32,7% das pacientes no braço da QTN e em 23%, no 

braço de QRT padrão. Em uma análise exploratória, o braço de QTN teve maior 

recidiva em linfonodos para-aórticos, em comparação ao braço de QRT padrão 

(P = 0,033).  
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Tabela 3 - Primeiro local de recorrência na população de Intenção de Tratar 
modificada 

Local 
No de Pacientes (%) 

P 
QTN (N = 55) QRT (N = 52) 

Locorregional  
(local ou linfonodos pélvicos) 

18 (32,7) 12 (23,0) 0,2671 

Linfonodos Para-aórticos  9 (16,3) 2 (3,8) 0,0331 

A Distância 9 (16,3) 4 (7,6) 0,1701 

Legenda: Abreviaturas: QTN, Quimioterapia Neoadjuvante; QRT, Quimiorradioterapia; ITm, 
Intenção de Tratar modificada.  
 1teste Qui-quadrado. 
 

Durante o período do estudo, ocorreram 33 mortes entre as 107 pacientes. 

A SG foi inferior no braço de QTN em comparação ao braço de QRT padrão 

(P = 0,006), Figura 8. A SG, em três anos, observada na QTN foi 60,7% (IC 95%, 

45,6% a 72,8%) versus 86,8% (IC 95%, 72,7% a 93,9%) na QRT padrão 

(HR, 3,55; CI 95%, 1.42 a 8,91; P = 0,007). A SG mediana foi de 48.7 meses 

versus ainda não alcançada, respectivamente.  

 

 

Legenda: QTN, Quimioterapia Neoadjuvante; QRT, Quimiorradioterapia; SG, Sobrevida 
Global; HR, Hazard Ratio. 

Figura 8. Curva de Kaplan – Meier para Sobrevida Global 
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4.3 Adesão ao tratamento 

No grupo experimental, a mediana do número de ciclos de QTN foi três 

(intervalo interquartil [IQ] 3 - 3 ciclos).  Durante a QTN, a dose intensidade de 

cisplatina foi 17 mg/m²/semana (intervalo [IQ],17-17 mg/m²/semana). Em ambos 

os grupos, o número mediano de doses semanais de cisplatina, concomitante à 

RT, foi seis (IQ 6 - 6 doses). No braço de QTN, doze pacientes interromperam a 

QT, em que três pacientes não completaram a QTN e a QT concomitante; uma 

não completou a QTN; e oito não completaram a QT concomitante. 

Uma paciente, no braço de QTN, apresentou insuficiência renal e a cisplatina, 

concomitante à RT, foi substituida pela carboplatina. No braço de QRT padrão, 

mais pacientes completaram todos os ciclos de QT concomitante (N = 49; 94,2%) 

em comparação ao braço de QTN (N = 44; 80%) (χ2 = 4,75; P = 0,029). 

Os motivos, para a interrupção da quimioterapia no braço de QTN, foram as 

toxicidades (N = 7), a retirada do TCLE (N = 4) e a decisão do médico 

responsável (N = 1). No braço de QRT padrão, duas pacientes interromperam o 

tratamento por toxicidade e uma por retirada do consentimento. 

Na população de ITm, todas as pacientes iniciaram a radioterapia. Nos dois 

braços de tratamento, a duração e a dose total de RT externa recebida foram 

semelhantes. A duração mediana de RT externa foi 8,7 semanas no braço de 

QTN e 8,6 semanas, no braço de QRT padrão (P = 0,174) e a dose mediana de 

RT externa foi 57,6 Gy, em ambos os grupos, (P = 0,824). Quarenta e quatro 

pacientes, ou seja, 80% no braço de QTN e 40 pacientes, 76% no braço de 

QRT padrão, realizaram braquiterapia. Os detalhes de todo o tratamento de 

radioterapia estão descritos na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Tratamento de radioterapia na população de Intenção de Tratar 
modificada 

 QTN 

(N = 55) 

QRT 

(N = 52) 

Total 

(N = 107) 
P 

Iniciaram RT      

  No. de Pacientes (%) 55 (100) 52 (100) 107 (100) 
- 

Tempo da randomização ao início da QRT, semanas    

Mediana 
IQ Intervalo 

11,8 
10,8-13,1 

4,9 
3,7-6 

- 
- 

- 

Duração RT (RT externa + BQT), semanas     

  Mediana 
  Intervalo IQ 

8,7 
8-9,7 

8,6 
7,5-9,4 

8,7 
8-9,6 

0,1741 

Duração RT > 8 semanas     

Nº pacientes (%) 24 (43,6) 23 (44,2) 52 (48,6) 0,9512 

Dose RT Pélvica total*, Gy     

  Mediana 
  Intervalo IQ  

45 
45-45 

45 
45-45 

45 
45-45 

0,4811 

BQT      

Nº pacientes (%) 
2D 
3D 
2D Dose BQT ponto A, Gy 
Mediana 

44 (80) 
44 (80) 
0 (0) 

 
30 

40 (76,9) 
37 (71,1) 

3 (5,8) 
 

30 

84 (78,5) 
81 (75,7) 
3 (2,8) 

 
30 

0,7431 
 
 
 

0,3171 

Intervalo IQ 
3D Dose BQT ponto A**, Gy 
Mediana  
Intervalo IQ 

 
28-30 

 
- 

28-30 
 

20 
20-27,5 

28-30 
 

20 
20-27,5 

 
 
 

Dose Cumulativa ponto A (RT externa + BQT), Gy - EQD2   

Mediana 
Intervalo IQ 

88 
83,9-88 

88 
83,9-88 

88 
83,9-88 

0,4261 

Dose cumulativa total (pelve total + reforço paramétrio e/ou linfonodos), Gy.  

  Mediana 
  Intervalo IQ  

57,6 
55,8-59,4 

57,6 
55,8-59,4 

57,6 
55,8-59,4 

0,8241 

Dose cumulativa total de RTexterna (não elegíveis para BQT), Gy  

  Mediana 
 Intervalo IQ  

59,4 
59,4-59,4 

59,4 
57,6-59,4 

59,4 
57,6-59,4 

0,8371 

Legenda: Abreviaturas: QTN, Quimioterapia Neoadjuvante; QRT, Quimiorradioterapia; RT, 
Radioterapia; No, número; IQ, interquartil; RT externa, Radioterapia Externa; BQT, 
Braquiterapia; 2D, bi-dimensional ; 3D, tri-dimensional. 
* Pelve total inclui tumor primário e linfonodos. 
**Volume do alvo de alto risco clínico não foi considerado na dose total do EQD2 no dia 90 porque 
foram apenas três pacientes. 
  1Teste-t Student. 
 2Teste Qui-Quadrado. 
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4.4 Segurança  

Em ambos os grupos, os eventos adversos agudos mais frequentes foram 

a mielossupressão, os sintomas gastrointestinais e a disúria. O grupo de 

pacientes que recebeu QTN, em comparação ao grupo que recebeu o tratamento 

de QRT padrão, apresentou maior incidência de hipomagnesemia (27,2% versus 

7,6%; P = 0,030) e neuropatia (25,4% versus 1,9%; P = 0,002), conforme 

reportado na Tabela 5.  

A toxicidade tardia não foi diferente entre os dois braços de tratamento, e a 

maioria dos eventos foram classificados como de baixo grau, grau um ou grau 

dois, incluindo a insuficiência renal, a cistite actínica, a estenose de ureter e a 

enterite actínica, conforme Tabela 6.  

No braço padrão de QRT, ocorreram dois eventos adversos grau cinco. 

Um óbito decorrente de síndrome mielodisplásica e outro decorrente de 

estenose de ureter que evoluiu para insuficiência renal e choque séptico de foco 

urinário.  
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Tabela 5 - Eventos adversos agudos, apresentados pela população de 
segurança, classificados pelo CTCAE 4.0 

Evento Adverso 

No de Pacientes (%) 

QTN (N = 55)  QRT (N = 52) 

Qualquer 
Grau 

 Grau ≥ 3  
Qualquer 

Grau 
 Grau ≥ 3 

N %  N %  N %  N % 

Anemia 47 85,4  5 9  42 82,3  5 9,6 

Leucopenia 30 54,5  14 25,4  26 50  10 19,2 

Neutropenia 36 65,4  17 30,9  25 48  9 17,3 

Linfopenia 17 30,9  7 12,7  24 46,1  16 30,7 

Trombocitopenia 25 45,4  6 10,9  14 26,9  2 3,8 

Neutropenia Febril  0 0  0 0  0 0  1 1,9 

Outras Infecções 9 16,3  0 0  1 1,9  0 0 

Elevação da Creatinina 9 16,3  0 0  3 5,7  0 0 

Hipocalemia 2 3,6  0 0  3 5,7  1 1,9 

Hipercalemia 1 1,8  0 0  1 1,9  0 0 

Alteração do Sódio 2 3,6  0 0  0 0  0 0 

Hipomagnesia 15 27,2  1 1,8  4 7,6  0 0 

Náusea 51 92,7  3 5,4  44 84,6  0 0 

Vômito 41 74,5  4 7,2  32 61,5  2 3,8 

Diarreia 31 56,3  3 5,4  31 59,6  1 1,9 

Constipação 11 20  0 0  8 15,3  0 0 

Dor abdominal 31 56,3  2 3,6  26 50  2 3,8 

Disúria 20 36,3  1 1,8  26 50  0 0 

Incontinência Urinária  1 3,6  0 0  4 7,6  0 0 

Mucosite 4 7,2  0 0  6 11,5  0 0 

Neuropatia 14 25,4  0 0  1 1,9  0 0 

Alopécia 6 10,9  0 0  1 1,9  0 0 

Fadiga 32 58,1  0 0  25 48  1 1,9 

Dermatite Actínica 6 10,9  0 0  7 13,4  1 1,9 

Dispareunia 3 5,4  0 0  1 1,9  0 0 

Legenda: Abreviaturas: CTCAE; Common Toxicity Criteria for Adverse Events versão 4.0; QTN, 
Quimioterapia Neoadjuvante; QRT, Quimiorradioterapia. 
*Eventos adversos agudos: ocorreram no início e em até 30 dias do final do tratamento. 
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Tabela 6 - Eventos adversos tardios, apresentados pela população de 
segurança e classificados pelo CTCAE 4.0 

Evento Adverso 

No de Pacientes (%) 

QTN (N = 55)  QRT (N = 52) 

Qualquer 
Grau 

 Grau ≥ 3  
Qualquer 

Grau 
 Grau ≥ 3 

N %  N %  N %  N % 

Insuficiência Renal 7  12,6  0  0  6  11,5  2  3,8 

Dor abdominal 28  50,9  2  3,6  22  42,3  2  3,8 

Neuropatia 16  29  0  0  10  18,1  0  0 

Diarreia 8  14,5  1  1,8  10  19,2  1  1,9 

Enterorragia 8  14,5  0  0  10  18,1  0  0 

Estenose de Ureter 4  7,2  0  0  6  11,5  1  1,9 

Fístula 1  1,8  1  1,8  1  1,9  1  1,9 

Obstrução Intestinal  1  1,8  1  1,8  1  1,9  1  1,9 

Perfuração Intestinal  0  0  0  0  2  3,8  2  3,8 

Perda Auditiva 0  0  0  0  1  1,9  0  0 

Cistite Actínica  14  25,4  0  0  23  41,8  2  3,8 

Dispareunia 6  10,9  0  0  7  13,4  0  0 

Zumbido 3  5,4  0  0  3  5,7  0  0 

Osteoradionecrose 4  7,2  0  0  5  9,6  0  0 

Legenda: Abreviações: CTCAE, Common Toxicity Criteria for Adverse Events versão 4.0; QTN, 
Quimioterapia Neoadjuvante; QRT, Quimiorradioterapia.  
*Eventos adversos tardios: ocorreram após 30 dias do término do tratamento ao longo do seguimento. 

4.5 Qualidade de vida 

4.5.1 Adesão aos questionários de qualidade de vida 

No grupo QRT, a taxa de adesão, aos questionários de QV, foi maior em 

cada avaliação. Na análise de ITm, aos doze meses, 69,2% (36/52) das 

pacientes do grupo de QRT responderam os questionários, em comparação a 

40% (22/55) do grupo de QTN. Entre as pacientes que continuaram no estudo, 

sem recorrência, morte ou retirada do TCLE, aos doze meses, a adesão foi 

55,5% (22/40) no grupo de QTN e 81,8 (36/44), no grupo de QRT. 



4  R E S U L T A D O S  |  37 

 

 

4.5.2 Medidas de qualidade de vida  

Os dados de QV estão descritos na Tabela 7. No período basal, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas na QV, entre os grupos de 

tratamento. 

No decorrer do tempo, ambos os grupos apresentaram diferenças 

significativas nas escalas de QV, exceto para a escala de saúde global. 

No grupo que realizou a QTN, a escala de preocupação sexual não mudou. 

Nos dois grupos de tratamento, o estudo mostrou um incremento na maioria das 

escalas ao longo do tempo. No entanto, as escalas de escore sumário, de 

satisfação sexual, de neuropatia periférica e de sintomas, relacionados a 

menopausa, pioraram, conforme demostrado nas Figuras 9a-9j. No grupo 

QRT padrão, o escore da escala de imagem corporal foi menor em comparação 

ao período basal. As pacientes apresentaram mais linfedema e maior 

preocupação sexual, aos doze meses, em comparação ao escore basal.  

Ao se realizar uma comparação nos grupos de tratamento, as pacientes 

que receberam a QTN apresentaram menor escore nos sintomas de menopausa 

e maior escore em função sexual/vaginal, o que demonstra uma melhor 

funcionalidade sexual em comparação ao grupo de pacientes que recebeu o 

tratamento padrão de QRT. Com relação as outras escalas, não foi observado 

diferenças significativas entre os grupos.  

  

  



4  R E S U L T A D O S  |  38 

 

 

Tabela 7 - Escores das escalas de qualidade de vida 

Escala 
Funcional  

Grupo 
basal 

Mediana  
(IQ) 

3 meses 
Mediana  

(IQ) 

6 meses 
Mediana  

(IQ) 

9 meses 
Mediana  

(IQ) 

12 meses 
Mediana  

(IQ) 

Valor 
de p** 

Valor 
de p*** 

Estado de 
Saúde Geral 

QTN 83,33  (50) 83,33 (29,17) 91,66  (25) 87,5  (33,33) 83,33  (50) 1 

0,36 

QRT 
66,66 (50) 
P* = 0,167 

83,33  (37,5) 83,33 (33,33) 83,33  (50) 83,33 (33,33) 1 

Pontuação 
sumária 

QTN 92,3 (16,75) 92,3  (16,75) 94,87 (12,78) 94,87  (15,81) 91,53  (25,3) <0,001 

0,884 

QRT 
93,58 (18,55) 

P* = 0,818 
92,3  (17,52) 83,46 (29,57) 84,35  (35,64) 90,21 (36,71) <0,001 

Imagem 
Corporal 

QTN 100  (22,22) 100  (0) 100  (0) 100  (0) 100  (11,11) <0,001 

0,343 

QRT 
100 (22,22) 
P* = 0,365 

83,33  (52,78) 97,22  (50) 88,88  (61,11) 83,33 (52,78) <0,001 

Atividade 
Sexual 

QTN 0  (0) 16,66  (33,33) 0  (33,33) 33,33  (58,33) 0  (33,33) <0,001 

0,792 

QRT 
0 (0) 

P* = 0,077 
0  (25) 0  (33,33) 0  (33,33) 0  (33,33) <0,001 

Satisfação 
Sexual  

QTN 33,33  (50) 33,33  (50) 66,66 (58,33) 50  (54,17) 66,66  (50) <0,001 

0,851 

QRT 
33,33 (50) 

P* = 1 
33,33  (0) 33,33 (33,33) 41,66  (41,67) 66,66 (33,33) 0,006 

Função 
Sexual/ 
Vaginal 

QTN 100  (8,33) 83,33  (27,08) 91,67 (16,67) 100  (13,54) 91,66 (33,33) <0,001 

0,012 

QRT 
54,66 (56,25) 

P* = 0,056 
83,33  (50) 75  (16,67) 93,74  (20,83) 91,66 (58,33) <0,001 

Escala de Sintomas      

Experiência 
de sintomas 

QTN 15,15  (21,21) 6,06  (12,12) 9,09 (15,15) 6,06  (14,77) 6,06  (25) <0,001 

0,052 

QRT 
18,18 (25) 
P* = 0,183 

7,57  (15,15) 9,09 (17,42) 9,09  (14,39) 10,6 (31,06) <0,001 

Linfedema 

QTN 0 (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (8,33) <0,001 

0,26 

QRT 
0 (8,33) 

P* = 0,358 
0  (0) 0  (33,33) 0  (12.5) 0  (33,33) <0,001 

Neuropatia 
Periférica 

QTN 0  (0) 0  (33,33) 0  (33,33) 16.66  (33,33) 0  (33,33) <0,001 

0,364 

QRT 
0 (33,33) 

P* = 0,116 
0  (33,33) 0  (33,33) 0  (45,83) 0  (58,33) <0,001 

Sintomas de 
Menopausa 

QTN 0  (0) 0  (33,33) 33,33 (66,67) 0  (33,33) 0  (33,33) <0,001 

0,034 

QRT 
0 (33,33) 

P* = 0,083 
33,33 (66,67) 33,33 (66,67) 33,33  (66,67) 66,67 (66,67) <0,001 

Preocupação 
Sexual 

QTN 0  (33,33) 0  (33,33) 0  (0) 0  (0) 0  (33,33) 0,153 

0,149 

QRT 
0 (0) 

P* = 0,861 
0  (33,33) 0  (41,67) 0  (41,67) 0  (33,33) <0,001 

 
Legenda: QTN, Quimioterapia Neoadjuvante; QRT, Quimiorradioterapia; IQ, interquartil 
*valor de p para as diferenças basais entre os grupos, usando teste Mann-Whitney U. 
**valor de p para as diferenças entre cada grupo ao longo do tempo, baseado no modelo linear misto. 
***valor de p para as diferenças entre os grupos de tratamento, baseado no modelo linear misto.  
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9j 

 

Legenda: QTN, Quimioterapia Neoadjuvante; QRT, Quimiorradioterapia. 

 

Figuras 9a-9j. Escores de qualidade de vida. 
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5 DISCUSSÃO 
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Nas duas últimas décadas, houve pouca evolução no tratamento do CCLA. 

Desde 1999, a radioterapia pélvica, com cisplatina concomitante, é o tratamento 

padrão35-39. Considerando que cerca de 40% das pacientes apresentam 

recidivas, dentro de um espaço de cinco anos, é de suma importância investigar 

melhores estratégias de tratamento. De modo geral, a persistência da doença ou 

a recorrência do câncer são incuráveis e resultam em alta morbimortalidade para 

as pacientes. A SG mediana, alcançada com quimioterapia paliativa com 

combinações de platina, é doze meses44. Nesse cenário, a incorporação de 

bevacizumabe aumentou a SG (SG mediana QT 13,3 meses versus QT com 

bevacizumabe 16,8 meses), (HR, 0,77; IC 95%, 0,62-0,95; p = 0,007). Todavia é 

uma sobrevida muito curta para uma população composta, principalmente, por 

mulheres jovens. A adição de QTN, ao tratamento do CCLA, baseia-se no 

racional de que a intensificação do tratamento poderia aumentar a taxa de cura 

da doença. Adicionalmente, considerando-se uma prevalência maior do CC em 

regiões com recursos limitados, onde o número de máquinas de radioterapia é 

insuficiente, com a realização de QTN, a paciente, que frequentemente 

apresenta muitos sintomas, iniciaria um tratamento oncológico precoce.  

Nesse estudo, avaliou-se a adição de QTN à QRT padrão. A escolha de 

um regime de quimioterapia, baseado em cisplatina e gencitabina, foi feita em 

consideração a sua eficácia, comprovada nos cenários metastáticos e 

adjuvantes44,46. Na doença recidivada ou metastática, um estudo de fase III 

mostrou que não existe diferença em TR, SLP e SG, entre quatro combinações 

de cisplatina. Nessa pesquisa, a combinação de cisplatina e gencitabina se 

mostrou ativa. Com essa combinação de drogas, a TR, a SLP mediana e a SG 

mediana foram 22,3%, 10,28 meses e 4,7 meses, respectivamente, e a 

toxicidade foi manejável44. No cenário adjuvante, a combinação de cisplatina e 

gencitabina aumentou a SG, em 3 anos, após a radioterapia pélvica, associada 

à gencitabina e à cisplatina como radiossensibilizantes, em comparação ao 

tratamento padrão de QRT com cisplatina isolada46.  

 No presente estudo, a QTN foi associada a uma menor taxa de RC, de 

SLP e de SG, comparada ao tratamento padrão (taxa RC de 56,3% vs 80,3%; 

SLP, em três anos, de 40,9% vs 60,4%; SG, em três anos, de 60,7% vs 86,8%). 

Apesar da maioria das pacientes, 57,6%, conforme a Tabela 2, do braço de QRT 
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padrão apresentar estadiamento III ou IVA, a SG, em três anos, observada nesse 

estudo e nesse braço de tratamento, foi 86,8% maior do que a observada 

historicamente, entre 64 e 75%, em estudos, nos quais as pacientes receberam, 

apenas, quimiorradioterapia. Por outro lado, a SLP, em três anos, foi semelhante 

aos estudos anteriores35-39. Além das diferenças existentes entre a população de 

pacientes entre os estudos realizados, uma possível razão para esse resultado 

distinto, deve-se ao avanço no tratamento do câncer, a partir de 1999 até os dias 

atuais. Como exemplo, pode-se citar a radioterapia que evoluiu para radioterapia 

conformada tridimensional (3D) e incorporou o reforço em paramétrio.73 

Ademais, ocorreram, no período, avanços no tratamento da doença recorrente e 

melhorias no tratamento de suporte paliativo45,74,75.  

As justificativas, para um potencial efeito detrimental do tratamento 

neoadjuvante, são incertas. O estadiamento, o tamanho do tumor primário e a 

presença de acometimento de linfonodos são importantes fatores prognósticos 

no CC76,77. Nesse estudo, não houve diferenças significativas nesses fatores 

entre os dois grupos de tratamento e as características demográficas foram 

balanceadas, conforme demonstrado na Tabela 2.  

Embora a QTN tenha sido, em geral, bem tolerada, um maior número de 

pacientes no braço de QTN interrompeu a quimioterapia concomitante à 

radioterapia (20% versus 5,8%). A toxicidade, associada à QTN, pode ter 

resultado em uma menor tolerância das pacientes em receber a quimioterapia 

concomitante à RT externa.  

Ademais, o maior tempo para o início da QTR definitiva, devido ao 

tratamento neoadjuvante, pode ser prejudicial em tumores radiossensíveis. 

A realização de QTN, antes do tratamento de radioterapia, foi estudada no 

carcinoma de canal anal e no carcinoma de cabeça e pescoço. Similarmente ao 

carcinoma cervical, o carcinoma de células escamosas é o tipo histológico mais 

frequente e o HPV tem um papel importante na carcinogênese tumoral 78,79. 

Nos carcinomas de canal anal, a intensificação do tratamento, com a realização 

de QTN com cisplatina e 5-FU, seguida de RT com cisplatina e 5-FU, 

foi inferior ao tratamento padrão de RT, associada a 5-FU e à mitomicina. 

O grupo, que realizou o tratamento padrão, teve maior SLP e SG em 

comparação ao grupo experimental que realizou a QTN. A SLP, em 5 anos, 
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observada foi 67,8% versus 57,8%; p = 0,006, respectivamente e a SG, em 

5 anos, foi 78,3% no tratamento padrão versus 70,7%, no grupo QTN; 

p = 0,02680. No tratamento dos tumores de cabeça e pescoço, localmente 

avançados, a QTN pré QRT é utilizada em pacientes selecionados, 

principalmente, em tumores com alto risco de recidiva sistêmica, T4 

(envolvimento de estruturas adjacentes) ou extenso comprometimento de 

linfonodos regionais, porém, com benefício incerto, no que se refere à sobrevida. 

Um estudo espanhol de fase III, com 439 pacientes randomizados para QRT, 

baseada em cisplatina ou para QTN com docetaxel, cisplatina e 5-FU (TPF) ou 

cisplatina e 5-FU (PF), seguida de QRT, não mostrou diferenças estatisticamente 

significativas na SLP e na SG, entre a QTN, seguida de QRT versus QRT. 

No entanto, em análise por protocolo, observou-se que o grupo, que recebeu a 

QTN com esquema TPF, apresentou maior SG em relação ao grupo com 

QRT isolada (HR, 0,719; IC 95%, 0,526-0,983, p = 0,0386) 81. Outro estudo de 

fase III, não mostrou benefício na SLP e na SG para a QTN com TPF, seguida 

de RT com cetuximabe, em comparação à QRT com carboplatina e 5-FU82. 

Por outro lado, um grupo italiano randomizou 421 pacientes, a maioria com 

tumores T4 e com comprometimento extenso de linfonodos, para três ciclos de 

QTN com TPF, seguidos de QRT ou para QRT isolada. Durante a fase de QRT, 

os dois grupos de tratamento receberam a combinação de cisplatina e 5-Fu ou 

receberam cetuximabe, ambos esquemas de tratamento de maneira 

concomitante à radioterapia. O grupo que recebeu a QTN, apresentou maior SLP 

(HR, 0,73; IC 95%: 0,57-0,94, p = 0,0155) e maior SG (HR, 0,72; IC 95% 0,55-

0,96; p = 0,025)83.  

Uma meta-análise, publicada em 2003, mostrou um benefício na Sobrevida 

Global para o CCLA quando a QTN tem duração de 14 dias ou menos (HR: 0,83, 

IC 95% 0,69-1,00; p = 0,046). Os ciclos, com duração superior a esse período, 

foram deletérios (HR: 1,25, IC 95% 1,07-1,46; p = 0,005). De modo semelhante, 

a dose intensidade da cisplatina parece impactar no benefício da QTN, nessa 

população. A dose intensidade maior ou igual a 25 mg/m2/semana teve uma 

tendência em aumentar a sobrevida (HR: 0,91, IC 95% 0,78-1,05; p=0,20), 

enquanto  a dose intensidade menor impactou de maneira negativa (HR:1,35, 

IC 95% 1,11-1,14; p=0,002) 84. Dentro desse contexto, nesse estudo, a 
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realização de três ciclos, com duração de 21 dias e dose intensidade de 

cisplatina de 17mg/m2/semana, podem ser responsáveis pelos resultados 

inferiores observados. O Estudo INTERLACE (NCT01566240) de fase III, em 

andamento, tem como objetivo avaliar o papel do tratamento quimioterápico 

neoadjuvante com duração total de seis semanas. As pacientes, com CC FIGO 

2009 IB2-IVA, são randomizadas para seis ciclos semanais de QTN com 

carboplatina AUC 2 e paclitaxel 80 mg/m2, seguida do tratamento padrão, QRT 

com cisplatina, ou para o tratamento padrão com QRT exclusiva. 

Outra possivel razão, para explicar os desfechos desfavoráveis, é a 

resistência que as células tumorais possam ter adquirido ao longo do tratamento 

neoadjuvante. Alguns estudos sugerem que a exposição prévia à cisplatina 

pode levar ao aumento do reparo do DNA e à radiorresistência, induzida pela 

platina85-86. A teoria da repopulação acelerada sugere um rápido crescimento 

após a exposição à quimioterapia, principalmente, quando os esquemas 

subótimos são utilizados, justificando, em parte, a hipótese de que os ciclos 

longos e com baixa dose intensidade podem ser prejudiciais84,87,88. El Sharouni 

SY e colaboradores estudaram 23 pacientes com carcinoma de pulmão não 

pequenas células, localmente avançados, que receberam a QTN com cisplatina 

e gencitabina antes da RT. A TR com a QTN foi 78% e o intervalo médio entre o 

final da QTN e o início da RT foi 80,3 dias (29-141 dias). Durante esse período 

de espera para o início da RT, 41% dos pacientes apresentaram progressão de 

doença e foram inelegíveis para o tratamento de radioterapia com intenção 

curativa. O tempo médio de duplicação do tumor foi 46 dias e o tempo mediano, 

29 dias, tempo menor em comparação aos tumores não tratados com 

quimioterapia87. Por conseguinte, estudar as vias de resistência e o 

microambiente tumoral, antes e depois da QTN, pode ajudar a esclarecer esse 

fenômeno.  

Nesse estudo, o principal local de recorrência foi locorregional em ambos 

os braços. A intensificação da QT não foi associada com a redução da 

recorrência à distância, ao contrário do que foi observado no estudo de Dueñas-

González e colaboradores46. No entanto, no braço de QTN, ocorreu maior 

incidência de recorrência em linfonodos para-aórticos. O importante efeito 

terapêutico da RT pélvica externa, na erradicação do tumor primário, pode 
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desempenhar um papel importante na prevenção da disseminação linfonodal 

alta. Destarte, é possível que postergar o início da RT, resulte em maior 

disseminação linfonodal, como foi observado no grupo que recebeu a QTN. 

Essa relação, porém, precisa ser melhor avaliada.  

Em oncologia, estudar a qualidade de vida é uma estratégia importante 

para avaliar o impacto do tratamento no cotidiano das pacientes. Dessa maneira, 

a QV tem sido um importante desfecho em estudos clínicos. O estudo mostrou 

que o grupo, que realizou a QTN, teve a QV semelhante ao grupo de 

QRT padrão. Em ambos os grupos, a QV melhorou no decorrer do tratamento, 

exceto no que diz respeito à satisfação sexual, aos sintomas de menopausa e à 

neuropatia periférica, os quais pioraram. Esses resultados são similares aos 

relatados em outros estudos que pesquisaram a QV no CC89,90. Os sintomas 

secundários à menopausa, induzida pela RT, são as principais queixas, 

relatadas como sequela do tratamento por sobreviventes do CC90. A diminuição 

da satisfação sexual, observada ao longo do tempo, tem relação com a 

dispareunia, secundária à atrofia e à fibrose vaginal, e com a menopausa, ambas 

decorrentes de efeitos tardios da RT91. Apesar da diminuição da satisfação 

sexual, outros itens, relacionados à sexualidade, não pioraram em ambos os 

grupos de tratamento, no decurso do tempo. Um estudo que comparou a QV 

entre pacientes com o CC tratados e controles observou que as pacientes com 

CC tratadas apresentavam maiores preocupações com relação à sexualidade do 

que os controles. Esse fato, possivelmente, decorre de alterações emocionais 

que envolvem o diagnóstico de uma neoplasia maligna e o seu tratamento do 

que somente decorrente das alterações anatômicas, secundárias à terapia92.  

A adesão aos questionários de QV foram diferentes entre os grupos. 

No grupo QTN, aos doze meses, apenas 55% das pacientes responderam o 

questionário, enquanto 81,8% delas responderam no grupo QRT. Em parte, essa 

diferença pode ser justificada pela maior toxicidade, apresentada pelo grupo 

QTN, embora a maioria sem significância estatística. Aquelas pacientes que 

apresentam mais eventos adversos estão, em geral, mais doentes e, 

consequentemente, com menor disposição a responder os questionários.   

Conquanto esse estudo sugira que a adição de QTN à QRT não seja eficaz, 

esses resultados devem ser interpretados com cautela, considerando as 
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limitações de um estudo de fase II. É imperativo a investigação de outras 

estratégias de tratamento, no intuito de melhorar o prognóstico das pacientes 

com CCLA, principalmente, nos países em desenvolvimento, onde a incidência 

da doença é alta e o acesso à RT é limitado, haja vista a escacez de centros de 

radioterapia. O estudo INTERLACE, acima mencionado, está avaliando um 

regime de QTN diferente, mais curto e utilizando carboplatina e paclitaxel. Outro 

estudo em andamento, o OUTBACK (NCT01414608), de fase III, investiga o 

papel da quimioterapia adjuvante com carboplatina e paclitaxel, após QRT. 

 



 

 
 

6 CONCLUSÃO 
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Com base nos resultados do estudo, concluiu-se que a incorporação de 

QTN com cisplatina e gencitabina ao tratamento QRT padrão é inferior ao 

tratamento QRT padrão em SLP em 3 anos, em SG em 3 anos e em taxa de 

resposta completa. As toxicidades agudas e crônicas foram semelhantes entre 

os grupos de tratamento, evidenciando que é segura a adição de QTN com 

cisplatina e gencitabina ao tratamento QRT padrão.   

Para a maioria das escalas, os escores de QV foram semelhantes em 

ambos os grupos de tratamento, mostrando que a QTN não teve impacto 

negativo na QV das pacientes.   

Até que os resultados dos estudos de fase III, em andamento, sejam 

concluídos, a radioterapia pélvica, com cisplatina concomitante, deve 

permanecer como o tratamento padrão para CCLA. 
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ANEXOS 

  



 

 

ANEXO A – Escala de capacidade funcional 
 

Escala de Capacidade Funcional69 

Escala de Zubroud (ECOG)  

 

PS 0:  totalmente ativo, sem restrições de desempenho 

PS 1:  
atividade física extenuante restrita, totalmente ambulatorial e capaz 
de realizar trabalhos leves 

PS 2:  
capaz de cuidar de si mesmo, mas sem condições de trabalhar, 
permanece fora do leito mais de 50% do tempo 

PS 3:  
capacidade limitada de cuidar de si mesmo, confinado ao leito ou 
cadeira mais de 50% do tempo 

PS 4:  
completamente inativo, sem condições de autocuidado, totalmente 
confinado ao leito ou cadeira    

 
  



 

 

ANEXO B – Questionário de qualidade de vida do EORTC C-30 
 

 



 

 

 



 

 

ANEXO C – Questionário de qualidade de vida módulo cervical Cx-24 
 

 



 

 

 
  



 

 

ANEXO D – Carta de aprovação Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 
  



 

 

ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

ANEXO F – Artigo publicado 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


