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O tratamento padrão para o carcinoma de ovário avançado consiste em carboplatina e
paclitaxel a cada 3 semanas. Um estudo fase 3 JGOG 3016 mostrou que o paclitaxel semanal
combinado com carboplatina a cada 3 semanas prolonga a sobrevida livre de progressão e
sobrevida global. Já o estudo MITO 7 foi realizado com o objetivo de investigar se o regime
semanal é mais eficiente que o regime a cada 3 semanas.
O estudo MITO 7 alocou pacientes de 67 instituições da Itália e França, sendo que as
pacientes elegíveis foram as que possuíam: idade ≥18 anos, diagnóstico citológico ou
histopatológico de câncer de ovário epitelial, trompas ou peritônio, estádio clínico IC até IV
pela FIGO, PS ≤ 2, expectativa de vida de pelo menos 3 meses. Desse estudo foram excluídos
pacientes com história clínica relevante de doença cardíaca ou outra comorbidade importante
que fosse contra-indicação para a quimioterapia, assim como indivíduos com doença maligna
prévia ou concomitante (exceto carcinoma de pele não melanoma e câncer de colo uterino in
situ) e pessoas submetidas à quimioterapia previamente.
O Desenho do Estudo segue abaixo:

Em ambos os braços do estudo o tratamento foi suspenso se ocorreu progressão de
doença ou toxicidade inaceitável.

Os desfechos primários foram qualidade de vida e sobrevida livre de progressão.
Enquanto que os desfechos secundários foram: sobrevida global, toxicidades, proporção de
pacientes que alcançar resposta objetiva.
Resultados do estudo: após um seguimento médio de 22,3 meses, foi encontrado 449
casos de sobrevida livre de progressão. A sobrevida livre de progressão mediana foi de 17,3
meses para o braço a cada 3 semanas versus 18,3 meses para o braço do regime semanal.
Os percentuais de toxicidades foram maiores de uma forma geral no grupo do regime
convencional quando comparado ao regime semanal, sendo os percentuais respectivamente:
neutropenia grau 3-4 50% versus 42%, neutropenia febril 3% versus 0,5%, trombocitopenia 7%
versus 1% e grau 2 ou mais de neuropatia 17% versus 6%. Ocorreram 3 mortes no estudo
devido à quimioterapia, sendo 2 casos no regime convencional e 1 caso no semanal.
Entretanto no que diz respeito às toxicidades pulmonares estas foram piores no regime
semanal.
Com relação à qualidade de vida as pacientes submetidas ao tratamento convencional
tiveram pior qualidade de vida após cada ciclo de quimioterapia (semana 1, 4, 7). Entretanto
com o regime semanal houve piora transitória na primeira semana e após permaneceu estável.
Fato este ilustrado na tabela abaixo:

Este estudo demonstrou que a administração de carboplatina e paclitaxel semanal
comparada com o regime padrão aumenta a qualidade de vida e tem melhor perfil de
toxicidades, mas não prolonga a sobrevida livre de progressão. A aderência ao tratamento, no
entanto, foi pouco melhor no regime a cada 3 semanas.
Comparando o estudo acima apresentando com o estudo do JGOG 3016, temos que a
sobrevida livre de progressão foi maior no estudo JGOG 3016 quando comparada a este, sendo
de 28,2 meses a mediana versus 18,8 meses. Permanecem algumas questões, porém, quando
comparamos os estudos, entre a população envolvida, sendo que o JGOG 3016 envolveu
pacientes japonesas, já o MITO 7 avaliou pacientes europeias e se pode aventar que diferenças
genéticas podem interferir no metabolismo das drogas. Além disso, outra questão relevante
ao comparamos os estudos seria com relação à dose da quimioterapia, sendo no JGOG o
protocolo pesquisa paclitaxel 80mg/m² associado à carboplatina AUC 6 a cada 21 dias,
enquanto no estudo MITO 7 o protocolo de quimioterapia consistiu em paclitaxel 60mg/m²
associado à carboplatina AUC 2.
O estudo não nos permite conclusões definitivas sobre qual o melhor regime no
tratamento do câncer de ovário inicial, mas inclui a análise da qualidade de vida das
pacientes, importante ponto na decisão terapêutica.
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