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A adição de quimioterapia à radioterapia pré-operatória no câncer de reto localmente
avançado aumenta significativamente o controle local comparado à quimioterapia e
radioterapia no pós-operatório e radioterapia pré-operatória isolada. O benefício da
quimioterapia adjuvante entretanto, ainda não foi avaliado.
O estudo European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) 22921 avalia
se quimiorradioterapia seguida de quimioterapia adjuvante melhora a sobrevida global (SG) e
sobrevida livre de doença (SLD).
Foram incluídos no estudo 1011 pacientes com adenocarcinoma de reto T3 ou T4 M0 passíveis
de ressecção, localizados até 15 centímetros da borda anal, PS 0 ou 1, com menos de 80 anos
de idade. Excluídos pacientes com história prévia de câncer (exceto pele não melanoma),
angina pectoris, doença inflamatória do íleo ou cólon.
Os pacientes foram randomizados em 4 braços, dois deles recebendo quimioterapia adjuvante.
O desenho do estudo, randomização e aderência são mostrados no quadro abaixo:

A radioterapia consistia em 45Gy para a pelve posterior em frações de 1,8Gy em 5 semanas. A
quimioterapia concomitante foi fluouracil 350mg/m² por dia e leucovorin 20mg/m² por dia em
5 dias consecutivos. Era aplicado 1 ciclo na primeira e quinta semana da radioterapia. O
tratamento adjuvante consistia no mesmo protocolo a cada 3 semanas.
Após um seguimento médio de 5,4 anos, não foi observado efeito significativo na sobrevida
livre de doença nem na sobrevida global. Entretanto as curvas de SLD e SG mostravam uma
divergência após 2 e 4 anos respectivamente, favorecendo os grupos que receberam o
tratamento adjuvante. Isto levantou a hipótese de que um benefício significativo seria visto
com maior tempo de seguimento.
O presente artigo mostra uma atualização com seguimento médio de 10,4 anos.
Resultados: não houve diferença significativa de SG nos pacientes que receberam ou não
quimioterapia adjuvante (HR 0,91; 95% CI 0,77 – 1,09; p=0,32), com sobrevida em 10 anos de
51,8% e 48,4%, respectivamente. Não houve diferença com relação ao tratamento
neoadjuvante realizado.

Não houve diferença na sobrevida livre de progressão nos pacientes que receberam
quimioterapia adjuvante ou observação, com SLD em 10 anos de 47,0% e 43,7%
respectivamente. Novamente não houve diferença quanto ao tratamento neodjuvante.
A hipótese de que haveria um benefício na SG e SLD com maior tempo de seguimento não foi
confirmada no presente estudo. Pacientes sem progressão até dois anos tiveram uma
tendência a maior SLD, mas este benefício foi transitório. O efeito da quimioterapia adjuvante
não foi estatisticamente nem clinicamente significante.

O estudo EORTC 22921 nos mostra que quimioterapia adjuvante não tem benefício em
pacientes previamente tratados. Uma limitação do estudo foi a má aderência, sendo que
menos de 50% dos pacientes receberam os quatro ciclos propostos e 25% receberam nenhum.
Esta dificuldade em manter o tratamento no pós-operatório foi reproduzida em estudos
semelhantes.
Outra hipótese é a de que foi usada uma quimioterapia subótima e a adição de outros
quimioterápicos (ex. oxaliplatina) poderia mostrar resultados positivos. Porém, a adição de
outros agentes pode piorar a aderência ao tratamento.
Apesar da falta de evidência no tratamento adjuvante para câncer de reto localmente
avançado, ainda é recomendado pelo NCCN, bem como pela ESMO em pacientes N+. A decisão
do tratamento deve ser realizada com o paciente informado da falta desta evidência.
Com a redução na recorrência local alcançada com o tratamento atual, a doença à distância
passa a ser o foco. A evidência de que micrometástases do câncer de reto respondem à
quimioterapia vai de encontro à má aderência ao tratamento no pós-operatório. Uma
alternativa proposta é o tratamento sistêmico no antes da cirurgia, e estudos estão em
andamento neste contexto.
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