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O tratamento adjuvante em neoplasia de mama, principalmente em estadios
iniciais, aonde o prognóstico de maneira geral das pacientes é bom, traduz-se em um
desafio para a oncologia clínica. Mesmo na era das "terapias-alvo”, a maioria das
mulheres, quando indicado, receberão tratamento adjuvante baseado em
quimioterapia. Estudos fase III requerem muitos anos de seguimento, amostras
grandes e além disso, com o passar do tempo e rápido avanço tecnológico e da
biologia molecular surgem novas opções terapêuticas, culminando nas seguintes
questionamentos: Quando é necessário fazer adjuvância? E qual o melhor tratamento
disponível? É possível usar drogas menos tóxicas com a mesma efetividade? O
estudo da CALGB 40101, iniciado em 2002, traz importante informação e pode nos
ajudar na prática clínica.
Trata-se de um estudo fase III, randomizado, de não inferioridade, que foi
iniciado em 2002 tentando responder as seguintes perguntas: É possível usar taxanos
em vez de antraciclinas? Podemos usar quatro ciclos em vez de seis?
Inclui-se pacientes que fizeram cirurgia para neoplasia de mama, com estadios
iniciais, aonde os oncologistas julgaram necessário adjuvância, baseado no tamanho
tumoral, grau histológico, presença de receptores hormonais, status do HER 2,
invasão linfovascular. Pacientes com no máximo 3 linfonodos poderiam ser incluídas
(embora cerca de 90% das pacientes no estudo tiveram axila negativa). Pacientes com
indicação de complementar tratamento adjuvante com hormonioterapia receberam
tamoxifeno ou inibidor da aromatase (pós menopausas) e após 2005 trastuzumab foi
incluído no tratamento.
As pacientes foram randomizadas para receber isoladamente Paclitaxel (T) ou
Adriamicina + Ciclofosfamida (AC), em 4 ou 6 ciclos de cada, com objetivo de HR de T
versus AC menor que 1.3, sendo endpoint primário sobrevida livre de progressão. Um
total de 3871 pacientes foram envolvidas no estudo, com seguimento de cerca de 6.1
anos. Com 437 eventos, foi alcançado um HR de 1.26, favorecendo terapia com
antraciclina, e não permitindo concluir que paclitaxel embora possivelmente menos

tóxico possa ser uma opção (sobrevida livre de progressão aos 5 anos foi de 91 x
88%) O perfil de toxicidade foi diferente: neuropatia (T) x neutropenia (AC). Ambos
foram seguros. Além disso, seis ciclos de AC não foi superior a quatro, apenas
aumentou a toxicidade ao tratamento
Os autores acreditam que é improvável que com seguimento mais longo,
outros eventos adicionais possam mudar esta conclusão. AC permanece standart,
mesmo em estadios iniciais.
Vale lembrar que o esquema TC (Docetaxel + Ciclofosfamida) na prática clínica
surge como uma opção ao AC, baseado em um estudo que mostrou a superioridade
da primeira combinação (JCO, Mar, 2009). Outros estudos também contribuem para o
raciocínio de que os taxanos tenham papel na adjuvância, principalmente nas
pacientes de alto risco (JCO, May, 2008). Em contrapartida, os resultados do CALGB
40101, reforçam a hipótese de que nos nos estadios iniciais e de baixo risco os
taxanos talvez não sejam necessários em todas as pacientes, e nestas, ainda não
temos embasamento para abandonar os antracíclicos.
Referências:
Shulman, N. et al. Comparison of Doxorubicin and Cyclophosphamide Versus SingleAgent Paclitaxel As Adjuvant Therapy for Breast Cancer in Women With 0 to 3 Positive
Axillary Nodes: CALGB 40101 (Alliance). JCO 32 (22): 2311-17, 2014
Laurentiis, M. et al. Taxane-Based Combinations As Adjuvant Chemotherapy of Early
Breast Cancer: A Meta-Analysis of Randomized Trials. JCO 26 (1) 44-53, 2008
Jones, S. et al. Docetaxel With Cyclophosphamide Is Associated With an Overall
Survival Benefit Compared With Doxorubicin and Cyclophosphamide: 7-Year FollowUp of US Oncology Research Trial 9735. JCO 27 (8) 1177-83, 2009

