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O uso de hormonioterapia sistêmica para pacientes com neoplasia de
mama que apresentem receptores hormonais positivos é o tratamento de
escolha para a maioria das mulheres. Trata-se se uma proposta efetiva,
porém não curativa em pacientes com doença avançada. O tratamento
sequencial hoje é o padrão, principalmente quando não estamos diante de
de uma doença em crise. Infelizmente, com o passar do tempo, os tumores
tornam-se resistentes, principalmente após o uso de inibidores da aromatase
não esteroidais.
É possível que um dos mecanismo de resistência endócrina seja a
sinalização aberrante da via PI3K-Akt-mTOR. Um substrato do complexo
mTOR, denominado S6-quinase 1, seria responsável pela fosforilação (e
ativação) do receptor de estrogênio. A droga everolimo, inibe o mTOR e
demonstrou eficácia aumentando significativamente a sobreviva livre de
progressão (SLP) em pacientes neste cenário. (Estudo BOLERO-2).
Recentemente foram publicados os dados de sobrevida global (SG).
No presente estudo, de fase 3, foram randomizados um total de 724 doentes,
numa proporção 2:1 para receberem everolimo (10 mg diários) +
exemestano (25 mg diários) (n=485) ou placebo + exemestano (25 mg
diários) (n=239). A duração mediana do tratamento foi de 29,5 semanas
(intervalo 1,0-123,3 semanas) para doentes tratados com everolímus +
exemestano e de 14,1 semanas (intervalo 1,0-101,0 semanas) para doentes
no grupo placebo + exemestano.
O objetivo primário era SLP e os objetivos secundários incluíram a SG,
taxa de resposta objetiva, taxa de benefício clínico, segurança, alteração na
qualidade de vida e tempo para a deterioração da situação de desempenho,
ECOG PS. A média da SG foi de 31 meses (95% IC 28.0-34.6) para o braço
da combinação, versus 26.6 meses (95% IC=0.73 – 1.10 , HR 0.89, P:0.14 )
para o braço do placebo.
Tratamentos após o estudo ocorreram em
84% dos pacientes do braço experimental, e 90% dos pacientes que

receberam placebo (balanceado), porém em relação ao tratamento
específico com quimioterapia, este foi maior no grupo placebo (63 x 53%).
Não foram notadas preocupações em relação a segurança da droga.

!

Apesar dos resultados animadores da SLP (prolongamento de 4.6
meses com p < 0.001), este benefício não se traduziu em melhora estatística
na SG e novos estudos para avaliar o benefício da inibição do mTOR e as
vias relacionadas são necessários para auxiliar nosso julgamento clínico.
Investigações nas causas biológicas de resistência podem identificar novas
estratégias para prolongar tanto SLP como SG. Outro ponto importante seria
a descoberta de biomardores que pudessem predizer resposta a esta droga.
Como se tem visto em muitos estudos de câncer de mama, os
tratamentos após a progressão, podem diluir o efeito da terapia prévia
quando olhamos para a SG. No presente estudo, houve diferença em relação
as terapias subsequentes. Os pacientes do grupo placebo, receberam mais
quimioterapia, o que nos leva a pensar que talvez isto tenha contribuído para
resultados semelhantes na SG.
De certa maneira, este fato poderia inclusive favorecer o uso da droga
nova, afinal se teremos um mesmo benefício de SG, com menos exposição a
agentes quimioterápicos, poderíamos estar oferecendo uma melhor
qualidade de vida as pacientes. Mas como o estudo não foi desenhado para
tal conceito, esta é apenas uma hipótese.
Em relação ao desenho do estudo, outros questionamentos surgem. O
que é mais importante quando estamos diante de uma paciente com doença

avança e incurável da mama? Sobrevida livre de progressão ou sobreviva
global? Os sintomas da doença oligometastática justificam tratamento novos,
recém aprovados pela melhora da sobreviva livre de progressão? Dentro da
oncologia de maneira geral, usando a medicina baseada em evidências,
devemos ter cuidado no que o que iremos usar como regra, para tratar
nossos pacientes. Devemos analisar os dados como formadores de opinião.
O fato de um estudo atingir seu objetivo primário não deve sempre traduzirse em mudança de conduta, e claro, novos estudos são sempre válidos para
que se reforce ou exclua uma possibilidade terapêutica.
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