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RESUMO 

 

Pereira AAL. Impacto da parada completa do tratamento de primeira-linha de 
pacientes com câncer colorretal metastático: revisão sistemática e meta-análise de 
estudos randomizados [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade São 
Paulo; 2015. 
 
Introdução: A duração da quimioterapia de primeira linha e seu impacto na 
sobrevida global dos pacientes com câncer colorretal metastático (CCRm) são 
controversos e, até o momento, estudos não conseguiram definir um claro padrão. 
Métodos: Revisão sistemática dos principais bancos de dados da literatura médica 
(MEDLINE, EMBASE e Cochrane Central Register of Controlled Trials), bem 
como trabalhos apresentados em congressos internacionais de oncologia (Sociedade 
Americana [ASCO] e Européia de Oncologia Clínica [ESMO]), em busca dos 
ensaios clínicos aleatorizados que compararam a sobrevida global (SG) dos pacientes 
com CCRm que receberam quimioterapia de primeira linha de forma contínua até 
progressão da doença versus parada completa de tratamento após um número fixo de 
ciclos de indução. O desfecho primário foi SG e os desfechos secundários incluíram 
desfechos de progressão do tipo tempo-para-evento, intervalo livre de quimioterapia, 
qualidade de vida e toxicidade. Uma meta-análise dos Hazard Ratios (HR) 
reportados para a SG foi realizada. Os estudos incluídos foram avaliados quanto às 
suas metodologias e análises de subgrupo foram realizadas quando heterogeneidades 
metodológicas foram encontradas. Análise de sensibilidade foi realizada quanto ao 
risco de viés, avaliado pela escala de Jadad, e quando teste de inconsiste ncia de 
Higgins (I2) maior que 35% (heterogeneidade) foi encontrado. Resultados: A busca 
inicial resultou em 251 ensaios, dos quais 6 foram elegíveis e 5 forneceram dados 
suficientes para a meta-análise de SG (N = 3.061). A SG dos pacientes que 
receberam quimioterapia de forma contínua até progressão não foi estatisticamente 
diferente daqueles para quem foi oferecido parada completa de tratamento (HR = 
0,93, IC95% = 0,84-1,03; I² = 12%; p = 0,15). Os resultados foram semelhantes 
quando analisados somente estudos classificados como de boa qualidade bem como 
nos subgrupos separados quanto ao momento de aleatorização (antes versus após 
terapia de indução) ou quanto ao uso ou não de anticorpo monoclonal. A mediana de 
intervalo livre de quimioterapia no grupo de parada completa foi de 3,9 meses (3,6 - 
4,3 meses). A quimioterapia administrada até a progressão foi associada com mais 
efeitos adversos e pior qualidade de vida. Conclusão: Em comparação com a 
primeira linha de quimioterapia contínua administrada até progressão de doença, 
interromper completamente o tratamento não teve impacto negativo sobre a SG dos 
pacientes com CCRm. Identificação de biomarcadores preditivos poderia ajudar na 
seleção dos pacientes que provavelmente se beneficiariam de terapia direcionada ao 
câncer de forma contínua. 
 
Descritores: neoplasias colorretais, metástase neoplásica, quimioterapia de 
manutenção, sobrevida, metanálise.  



 

SUMMARY 

 

Pereira AAL. The impact of complete chemotherapy stop on the overall survival of 
patients with advanced colorectal cancer in first line setting: a meta-analysis of 
randomized trials [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade São 
Paulo”; 2015. 
 
Background: The impact of the duration of chemotherapy on the overall survival of 
patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) is controversial and studies have 
failed to define a clear standard. Methods: We systematically searched medical 
literature databases (MEDLINE, EMBASE and Cochrane Central Register of 
Controlled Trials), as well as oncology conferences proceedings (American Society 
of Clinical Oncology [ASCO] and European Society for Medical Oncology [ESMO] 
annual meetings) for randomized controlled trials (RCT) that compared the overall 
survival (OS) of mCRC patients who received first-line chemotherapy continuously 
until disease progression versus those who were offered complete treatment stop 
after a fixed number of cycles. The primary study endpoint was OS. The secondary 
endpoints were progression-free survival, chemotherapy-free interval, quality of life 
and rate of toxicities. A meta-analysis of reported Hazard Ratios for survival was 
performed. The studies included were evaluated for their methodologies and 
subgroup analyzes were performed when methodological heterogeneity was found. 
Sensitivity analysis was performed when relevant heterogeneity was found (defined 
as I²>35%). Results: We retrieved 251 trials, of which 6 were eligible and 5 were 
included in the pooled analysis of overall survival (N = 3,061). The overall survival 
between continuously delivered chemotherapy and complete stop was not 
statistically different (HR= 0.93, 95%IC = 0.84 to 1.03; p=0,15; I² = 12%). The 
results were similar when we analyzed separately only trials classified as high quality 
by Jadad scale and according to the following subgroups: trials that performing 
randomization before versus after induction therapy and according to the use of 
monoclonal antibody (yes or no). The median chemotherapy free interval in the 
complete-stop group was 3.9 months (3.6 - 4.3 months). Chemotherapy administered 
until progression was associated with more adverse effects and impaired quality of 
life. Conclusion: Compared with first-line continuous chemotherapy administered 
until disease progression, complete treatment stop did not have a detrimental impact 
on the overall survival of patients with mCRC. Identification of predictive 
biomarkers could help clinicians to select the patients who would benefit from 
continuous cancer-directed therapies. 
 
Descriptors: Colorectal Neoplasms, Neoplasm Metastasis, Maintenance 
Chemotherapy, Survivorship, Meta-analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O câncer colorretal (CCR) é uma neoplasia maligna comum. Nos Estados 

Unidos, estima-se que cerca de 132.700 americanos são diagnosticados com câncer 

de cólon ou reto anualmente, e que 49.700 morrerão desta doença, a maioria com 

tumores metastáticos (1). No Brasil, a estimativa para o ano de 2014, que será válida 

também para o ano de 2015, aponta para a ocorrência de aproximadamente 33 mil 

novos casos de CCR, sendo o terceiro mais incidente de forma geral, o terceiro em 

homens e o segundo em mulheres (desconsiderando câncer de pele do tipo não 

melanoma) (2). No mundo, CCR é o terceiro tipo de câncer mais comumente 

diagnosticado em homens e o segundo em mulheres, com mais de 1,2 milhões de 

novos casos e 608.700 mortes estimadas de terem ocorrido em 2008 (3), muito 

embora sua taxa de incidência e mortalidade variem ao redor do mundo. As maiores 

taxas de incidência estão na Austrália e Nova Zelândia, Europa e América do Norte, 

e as taxas mais baixas são encontradas na África e Sul da Ásia Central (3). Essas 

diferenças geográficas parecem ser atribuídas a diferenças nas exposições dietéticas e 

ambientais que são impostas à susceptibilidade genética.  

Essa neoplasia é considerada de bom prognóstico se a doença for 

diagnosticada em estadios iniciais. De acordo com o banco de dados do Surveillance, 

Epidemiology, and End Results (SEER), a sobrevida (doença-específica) estimada 

em 5 anos pode variar de >95% para o estádio clínico (EC) I até valores ao redor de 

30% para EC III (4). Entretanto, apesar de um subgrupo de pacientes com doença 

metastática restrita ao fígado e/ou pulmão, ou que recorreu localmente, ou ainda que 

se apresenta apenas com doença intra-abdominal possam conseguir intervalos livres 

de doença prolongados através de tratamento multimodal, a maioria dos pacientes 

com câncer colorretal metastático (CCRm) são incuráveis, sendo que apenas 20% 

destes estarão vivos em 5 anos (1). 

Levando-se em consideração diferenças ao redor do globo, a taxa de 

sobrevida global em cinco anos é de aproximadamente 55% nos países 

desenvolvidos e 40% nos países em desenvolvimento (2). Os Estados Unidos, 
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segundo dados coletados do SEER (5), sugerem uma sobrevida global em 5 anos de 

61%, contemplando todos os estadios. Em contraste com estes dados, as taxas de 

mortalidade continuam a aumentar em muitos países com recursos e infraestrutura de 

saúde mais limitados, particularmente na América do Sul e Europa Oriental (6). A 

melhora nas taxas de mortalidade vista em países desenvolvidos pode ser atribuída às 

campanhas de rastreamento com detecção e remoção de pólipos colônicos, ao 

diagnóstico da doença em fases iniciais, maior acesso a tratamento, melhoria nos 

cuidados de suporte, bem como o desenvolvimento de tratamentos mais efetivos, 

com melhores esquemas de quimioterapia, melhor seleção de candidatos a tratamento 

adjuvante, inclusão de terapia alvo molecular, e aumento da prática de ressecção de 

metástases, principalmente hepáticas. Porém, 25% dos indivíduos com CCR já 

apresentam metástases no momento do diagnóstico e 40 a 50% irão desenvolvê-las 

ao longo do tempo (1).  

O prognóstico para estes pacientes, embora ruim como já supracitado, sofreu 

considerável avanço na última década. Dentre os vários fatores provavelmente 

implicados, como a realização mais precoce do diagnóstico, maior acessibilidade aos 

cuidados de saúde ou melhora do manejo clínico desses pacientes no decorrer dos 

anos, a inclusão de novas terapias direcionadas ao câncer também teve papel 

relevante. Na época em que 5-fluorouracil (5-FU) era o único agente ativo usado no 

tratamento paliativo desses pacientes, a sobrevida global em ensaios de fase III era 

geralmente inferior a 12 meses. Meta-análise publicada em 2000 com dados 

individuais de 866 pacientes de 7 ensaios clínicos já mostrava, naquela época, que o 

tratamento com quimioterapia paliativa reduzia em 35% o risco de morte (p<0,001) 

quando comparado a cuidados de suporte apenas (7). No momento atual, o tempo 

mediano de sobrevida aumentou sobremaneira e os pacientes com acesso aos 

tratamentos modernos rotineiramente vivem mais do que dois anos (8). 
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1.1 Tratamento de primeira linha atual do CCRm 

1.1.1 Quimioterapia (QT) 

Quimioterapia paliativa baseada em 5-FU e leucovorin (LV), continuada até 

surgimento de toxicidade limitante ou progressão de doença, foi o tratamento base do 

CCRm por mais de 4 décadas, oferecendo SG inferiores a 12 meses (8). O 

quimioterápico 5-FU é um análogo da base nitrogenada pirimidínica uracila. Difere 

desta base pela adição de fluoreto na posição do carbono 5, agindo como uma base 

pirimidínica falsa, interferindo com a síntese do DNA.  

No final dos anos 90, foi introduzida uma nova droga no mercado, 

denominada irinotecano, um derivado semi-sintético da camptotecina (um alcalóide 

extraído de vegetais). Irinotecano, e seu metabólito ativo (SN-38), inibem a enzima 

topoisomerase I. As topoisomerases são enzimas que mantêm a conformação 

tridimensional do DNA adequada para continuação do processo de replicação através 

da indução reversível da quebra da cadeia simples. A inibição da topoisomerase I 

impede a religação das fitas únicas, com parada de replicação e consequente morte 

celular. O irinotecano foi indicado inicialmente como monoterapia para o tratamento 

do câncer colorretal refratário à terapia com 5-FU/LV ou recidivado. Posteriormente, 

essa droga foi associada ao esquema 5-FU/LV, sendo criado então um novo esquema 

quimioterápico, conhecido como IFL, trazendo impacto positivo em sobrevida global 

(14,8 vs 12,6 meses; p=0,04) (9). Douillard et al., em estudo de fase III, também 

demonstraram que irinotecano associado ao 5-FU infusional e LV (FOLFIRI) é 

superior ao 5-FU/LV no tratamento de pacientes com CCRm, sem quimioterapia 

prévia, com maior tempo mediano para progressão (TPP) (6,7 vs 4,4 meses, p < 

0,001) e SG (17,4 vs 14,1 meses, p = 0,031) (10).  

De forma contemporânea ao irinotecano, surgiu a oxaliplatina, que logo se 

mostrou efetiva quando associada ao 5-FU/LV. Assim como outros derivados da 

platina, a oxaliplatina atua sobre o DNA, através da formação de ligações alquil que 

resultam no surgimento de pontes inter- e intrafilamentos, inibindo a síntese de 

DNA. Em um estudo de fase III realizado por De Gramont et al., 420 pacientes 

foram aleatorizados para receber 5-FU infusional e LV em esquema quinzenal vs o 

mesmo regime com oxaliplatina (FOLFOX4). Houve aumento da sobrevida livre de 
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progressão (SLP) (6,2 vs 9,0 meses, p = 0,0001) e tendência a maior SG (14,7 vs 16,2 

meses, p = 0,12) a favor da adição de oxaliplatina (11). Quanto a melhor sequência a 

ser usada, estudo de fase III comparou FOLFIRI vs FOLFOX6 como tratamento de 

primeira linha, seguido de crossover após progressão. Os regimes mostraram eficácia 

semelhante em termos de resposta (56 vs 54%), SLP (8,5 vs 8,0 meses, p = 0,26) e 

SG (21,5 vs 20,6 meses, p = 0,99), confirmando que ambas as sequências são 

igualmente ativas. Dessa forma, embora apresentem diferente perfil de toxicidade, 

esses dois regimes possuem eficácia semelhante (12).  

 

1.1.2 Terapias alvo 

Com o avançar do entendimento biomolecular do adenocarcinoma colorretal 

e descobertas de alvos moleculares, surgiram anticorpos monoclonais direcionados 

para tais alvos. Atualmente, as drogas desta classe usadas na terapia de primeira linha 

são: bevacizumabe, cetuximabe e panitumumabe. 

 

1.1.2.1 Bevacizumabe 

Bevacizumabe é um anticorpo monoclonal humanizado recombinante que 

liga-se ao fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), o principal fator 

envolvido na angiogênese, inibindo desta forma a ligação do VEGF aos seus 

receptores na superfície das células endoteliais. A neutralização da atividade 

biológica do VEGF regride a vascularização tumoral, normaliza a vasculatura 

remanescente do tumor e inibe a formação de novos vasos, inibindo assim o 

crescimento tumoral. O primeiro estudo de fase III que avaliou a adição de 

bevacizumabe ao regime IFL em pacientes sem tratamento anterior demonstrou 

aumento da taxa de resposta (45 vs 35%, p=0,004), do tempo livre de progressão 

(TLP = 10,6 vs 6,2 meses, p<0,001) e da SG (20,3 vs 15,6 meses, p<0,001), quando 

comparados ao IFL associado a placebo (13). Meta-análise com cinco estudos 

randomizados (três estudos de fase III e dois estudos de fase II), englobando 3037 

pacientes, comparou bevacizumabe + QT vs QT isolada em primeira linha (4 

estudos) e segunda linha (1 estudo), mostrando vantagens para a combinação 

bevacizumabe + QT (5-FU com oxaliplatina [FOLFOX/XELOX] ou irinotecano 
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[IFL]) em termos de SG (HR: 0.79, IC 95%: 0.69-0,90, p = 0,0005), SLP (HR 0,63, 

IC 95% 0,49 - 0,81, p = 0.0004) e TR (RR 1,5, IC 95% 1,06 – 2,10, p=0,02) (14). A 

tabela 1 sumariza os principais estudos aleatorizados de fase 3 envolvendo 

bevacizumabe no tratamento paliativo de primeira linha dos pacientes com CCRm. 

 

Tabela 1 –  Estudos de fase III que avaliaram a adição de bevacizumabe à 
quimioterapia de primeira linha 

 

Estudo Esquema TR 
(%) 

SLP (meses) 
P<0,05 

SG (meses) 
*P<0,05 

Hurwitz 2004 (13) 
IFL 34,8 6,2 15,6 

IFL + Beva 44,8 10,6 20,3* 

NO16966 2008 (15) 
XELOX/FOLFOX 49 8 20 

FOLFOX/XELOX + Beva 47 9,4 21,3 

Kabbinavar  2008 (16) 
5FU bolus - - 5,7 - 17,5 

5FU bolus + Beva - - 11,2 - 22,6* 

AVEX Trial 2013 (17) 
Capecitabina 10 5,1 16,8 

Capecitabina + Beva 19 9,1 20,7* 

TRIBE Trial 2014 (18) 
FOLFIRI + Beva 53 9,7 25,8 

FOLFOXIRI + Beva 65 12,1 31 

 
 

1.1.2.2 Cetuximabe 

Cetuximabe é um anticorpo IgG1 monoclonal quimérico capaz de se ligar ao 

receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) com alta afinidade. Esta ligação 

bloqueia a fosforilação de quinases que ativariam vias de sinalização implicadas no 

controle da sobrevivência celular, progressão do ciclo celular, angiogênese, migração 

celular e invasão/metástases celular. Antes mesmo de suas aprovações no tratamento 

de primeira e segunda linhas do CCRm, tanto cetuximabe quanto panitumumabe (ver 

adiante) já se mostravam superiores ao melhor cuidado de suporte nos pacientes com 

KRAS selvagem que falhavam aos regimes baseados em oxaliplatina, irinotecano e 

5-FU (19, 20). Nesse cenário de pacientes refratários a tratamentos prévios, cetuximabe 

isoladamente, quando comparado ao melhor cuidado de suporte, já mostrava 

aumento da SLP (HR= 0,68, IC 95% 0,57 – 0,80, p < 0,001) assim como vantagem 
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significativa em SG (HR=  0,77; IC 95%: 0,64 – 0,92; p = 0,005) (19).  

Quanto ao seu uso em primeira linha, o estudo de fase III CRYSTAL 

aleatorizou 1217 pacientes sem tratamento prévio entre FOLFIRI com ou sem 

cetuximabe. Quando apenas tumores KRAS selvagem (códons 12 e 13 avaliados), 

foram incluídos nas análises, houve maior impacto nas taxas de resposta (TR) 

objetiva (57,3 vs 39,7%, p<0,001), na SLP (9,9 vs 8,4 meses; HR=0,696; p=0,0012) e 

na SG (23,5 vs 20 meses; HR=0,796; p=0,0093) (21). Recentemente, análise 

retrospectiva dos resultados de 367 pacientes que tiveram genotipagem RAS (KRAS 

éxons 2, 3 e 4 e NRAS éxons 2, 3 e 4) selvagem, mostrou benefícios ainda maiores 

para o braço FOLFIRI + cetuximabe em SLP (11,4 vs 8,4 meses; HR=0,56; 

p=0,002), SG (28,4 vs 20,2 meses; HR=0,69; p=0,0024) e TR (66,3 vs 38,6%; 

p<0,0001) (22).  

 

1.1.2.3 Panitumumabe 

Panitumumabe é um anticorpo IgG2 monoclonal totalmente humano que 

também se liga com uma elevada afinidade e especificidade ao EGFR. Teve seu 

papel no tratamento paliativo de primeira linha no CCRm avaliado no estudo de fase 

III PRIME, o qual incluiu 1183 pacientes que foram aleatorizados para a combinação 

FOLFOX4 + panitumumabe vs FOLFOX4. Nos pacientes KRAS selvagem, esse 

estudo revelou melhora na TR (57 vs 48%; p=0,02) e na SLP (10 vs 8,6 meses, 

p=0,01), favorecendo os indivíduos que receberam panitumumabe, além de tendência 

a aumento de SG (23,9 vs 19,7 meses; HR=0,88; p= 0,17) (23). Análise desse estudo 

incluindo 512 pacientes com expansão para RAS selvagem mostrou benefício ainda 

maior a favor da combinação FOLFOX + panitumumabe tanto em SLP (10,1 vs 7,9 

meses; p=0,004), como em SG (26 vs 20,2 meses; HR=0,78; p=0,04) (24). A tabela 2 

sumariza os principais estudos aleatorizados de fase 3 envolvendo panitumumabe e 

cetuximabe no tratamento paliativo de primeira linha dos pacientes com CCRm. 
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Tabela 2 -  Estudos de fase III que avaliaram a adição de cetuximabe ou 
panitumumabe à quimioterapia de primeira linha (KRAS selavagem) 

 

Estudo TR  
(%) 

SLP  
(meses) 

SG  
(meses) 

Van Cutsem et al. (Crystal) (21) 
–  FOLFIRI + Cetux vs FOLFIRI 

57 vs 40 
P<0,001 

9,9 vs 8,4 
P=0,0012 

24,9 vs 21,0 
P=0,0093 

Maughan et al. (COIN) (25) 
–  Regimes com oxaliplatina + Cetux vs 

Regimes com Oxaliplatina apenas 

64 vs 57 
P=0,049 

8,6 vs 8,6 
P=0,6 

17,0 vs17,9 
P=0,67 

NORDIC-VII (26) 
−  FLOX + Cetux vs FLOX 

47 vs 46 
P=0,96 

7,9 vs 8,7 
P=0,66 

22 vs 20,1 
P=0,66 

Douillard et al. (PRIME) (23) 
–  FOLFOX4 + Pmab vs FOLFOX4 

57 vs 48 
P=0,02 

10,0 vs 8,6 
P=0,01 

23,9 vs 19,7 
P=0,03 

 

Alguns estudos compararam os diferentes anticorpos monoclonais entre si no 

tratamento de primeira linha com resultados conflitantes. O primeiro deles, o estudo 

de fase III FIRE, aleatorizou 592 pacientes KRAS selvagem para receber FOLFIRI + 

cetuximabe ou FOLFIRI + bevacizumabe. O estudo foi negativo tanto para o seu 

desfecho primário, taxa de resposta, mostrando tendência favorável ao braço do 

cetuximabe, porém sem significância estatística (62 vs 58%; p=0,18), quanto para 

SLP (aproximadamente 10 meses em ambos os braços; p=0·55). No entanto, foi 

observado significativo ganho de SG em favor do braço FOLFIRI + cetuximabe 

(28,7 vs 25 meses; HR=0,77; p=0,017) (27). Em análise complementar feita na 

população de 400 pacientes RAS selvagem, a SG nos grupos FOLFIRI + cetuximabe 

e FOLFIRI + bevacizumabe foi de 33,1 vs 25,0 meses respectivamente (HR=0,7; 

IC95% 0,54 – 0,90; p=0,006) (28). Já o estudo de fase III CALGB/SWOG 80405, com 

1.137 pacientes aleatorizados entre cetuximabe vs bevacizumabe, dessa vez 

associados a FOLFOX (em 73%) ou FOLFIRI (em 27%) conforme escolha do 

investigador, não mostrou diferença estatisticamente significativa de SG (29,9 

cetuximabe vs 29 meses bevacizumabe; HR=0,925) nem SLP (10,4 vs 10,8 meses; 

HR=1,04), respectivamente para QT + cetuximabe vs QT + bevacizumabe (29). 

Terapias anti-VEGF vs anti-EGFR também foram comparadas no estudo de fase II 

randomizado PEAK. Com 285 pacientes KRAS selvagem aleatorizados para 

mFOLFOX6 + panitumumabe vs mFOLFOX6 + bevacizumabe, não foi encontrada 
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diferença em seu desfecho primário (SLP 10,9 vs 10,1 meses; HR=0,87; IC95% 0,65 

- 1,17; p = 0,353), mas tal qual o estudo FIRE-3, houve diferença estatisticamente 

significativa em SG (34,2 vs 24,3 meses; HR= 0,62; IC95% 0,44 – 0,89; p=0,009) 
(30). Desse modo, não está clara a existência de superioridade entre os anticorpos 

monoclonais quando combinados a QT (27, 29, 30).  

Apesar do ritmo acelerado de investigação clínica, a melhor maneira de 

combinar e a sequência ideal  de todas estas drogas para otimizar o tratamento ainda 

não estão estabelecidas. Ademais, estudos têm demonstrado o benefício da 

quimioterapia paliativa na sobrevivência global (SG), independentemente da 

sequência utilizada (31, 32).  

 
1.2  Papel da terapia intermitente no CCR (stop-and-go) 

Na literatura, os termos “intermitente”, “férias de tratamento”, “tratamento de 

manutenção” e “stop-and-go” são usados ora como sinônimos, ora para descrever 

estratégias diferentes. No presente estudo, consideramos "tratamento intermitente" e 

“stop-and-go” como interrupção de parte do tratamento, sendo mantido alguma parte 

do tratamento original (seja quimioterapia, seja terapia alvo ou ambas), com 

programação de posterior retorno do tratamento completo (seja no momento da 

progressão, seja após período previamente estabelecido). Um dos primeiros estudos a 

avaliar a estratégia de tratamento intermitente e que tem hoje tem grande aceitação 

na prática clínica foi OPTIMOX-1. O estudo OPTIMOX-1 randomizou 620 

pacientes para serem tratados com FOLFOX4 continuamente vs FOLFOX7 por 6 

ciclos, seguido de 5-FU/leucovorin por 12 ciclos ou até progressão com subsequente 

reintrodução da oxaliplatina (33). Não houve diferença estatisticamente significativa 

em TR (contínuo 58,5% vs intermitente 59,2%), SLP (contínuo 9,0 meses vs 

intermitente 8,7 meses - HR= 1,06; IC95%: 0,89 - 1,20; p=0,47) ou SG (contínuo 

19,3 meses vs intermitente 21,2 meses - HR = 0,93; IC95%: 0,72 – 1,11; p =0,49), 

demonstrando que a parada da oxaliplatina não impactou negativamente quanto à 

eficácia nos principais desfechos estudados. Uma subsequente análise retrospectiva 

mostrou que a reintrodução da oxaliplatina foi associada a aumento significativo na 

SG em relação a não reintrodução (HR = 0,56, p= 0,009) (34). Além da parada da 

oxaliplatina, uma série de outras estratégias de tratamento intermitente foram estudas 
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(Tabela 1), como a interrupção de todo tratamento com retorno pré-planejado antes 

da progressão (35), interrupção da quimioterapia e manutenção do agente biológico 

isoladamente até progressão (26, 36, 37), suspensão de parte da quimioterapia com 

manutenção da fluoropirimidina + agente biológico (38) ou interrupção de parte da 

quimioterapia e do agente biológico com manutenção da fluoropirimidina isolada até 

progressão (39).  

 
Tabela 3 –  Estudos com diferentes formas de tratamento intermitente em pacientes 

com CCRm 
 
Estudo Desenho e tratamentos 

NORDIC VII (26)  

Braço 1 FLOX até progressão 
Braço 2 FLOX + cetuximabe até progressão 
Braço 3 FLOX por 16 semanas + cetuximabe continuado isoladamente 
com retorno de FLOX no momento da progressão 

MACRO (36)  
Indução: CAPOX + bevacizumabe (6 ciclos) 
Manutenção  Braço 1 CAPOX-bevacizumabe  

Braço 2 Bevacizumabe isolado até progressão 

Yalcin et al. (38) 
Indução: CAPOX + bevacizumabe (6 ciclos) 
Manutenção Braço 1 CAPOX-bevacizumabe  

Braço 2 Bevacizumabe isolado até progressão 

OPTIMOX-3- 
DREAM (37) 

Braço 1 Indução: mFOLFOX + bevacizumabe (6 ciclos) 
Manutenção: bevacizumabe + erlotinibe 

Braço 2 Indução: mFOLFOX + bevacizumabe + erlotinibe (6 ciclos) 
Manutenção: bevacizumabe + erlotinibe 

Braço 3 Indução: CAPOX + bevacizumabe (6 ciclos) 
Manutenção: bevacizumabe + erlotinibe 

Braço 4 Indução: CAPOX + bevacizumabe + erlotinibe (6 ciclos) 
Manutenção: bevacizumabe + erlotinibe 

GISCAD (35) 

Braço 1: 5-FU/LV + irinotecano a cada 2 semanas por 2 meses, parando 
por 2 meses, retornando por 2 meses, e assim sucessivamente até 
progressão 
Braço 2: Mesmo regime administrado continuamente até progressão 

CONcePT (39) 
Braço 1 mFOLFOX7 até progressão (contínuo) 
Braço 2 mFOLFOX7, alternando a cada 8 ciclos com e sem oxaliplatina 
(oxaliplatin intermitente) 

OPTIMOX-1 (33) 
Braço 1 FOLFOX4 até progressão (contínuo) 
Braço 2 FOLFOX7 por 6 ciclos, manutenção sem oxaliplatin for 12 
ciclos ou progressão, reintrodução de FOLFOX7 (stop-and-go) 



Introdução
  
 

11

Os resultados dos principais ensaios clínicos randomizados que estudaram 

essas diferentes estratégias de tratamento intermitente foram avaliados em conjunto 

em meta-análise recente (40). Não houve diferença estatisticamente significativa 

observada entre as estratégias de tratamento contínuo e intermitente (HR = 1,03, 

IC95% 0,96 - 1,10, p = 0,38). 

 

1.3 Férias de tratamento no CCRm 

No contexto do presente estudo, "férias de tratamento" foi definido como um 

intervalo completamente livre de qualquer tratamento sistêmico direcionado ao 

câncer, com a interrupção de toda a terapia (quimioterapia e agentes biológicos). A 

preocupação óbvia que se tem com a oferta de férias de tratamento é o possível efeito 

deletério que isso teria no controle da doença e, principalmente, na SG dos pacientes. 

Dois estudos que usaram 5-FU/LV isolado avaliaram o papel de férias de tratamento. 

O primeiro foi um pequeno estudo prospectivo não aleatorizado de braço único 

envolvendo 71 pacientes que reportou uma taxa de controle de doença (resposta 

parcial + doença estável) de 69% quando da reexposição à quimioterapia, sendo o 

primeiro a sugerir que parar o tratamento após um período de indução e trazê-lo de 

volta no momento da progressão seria uma conduta aceitável (41). O segundo estudo, 

conduzido por Maughan et al. (42), avaliou 354 pacientes com câncer colorretal 

tratados com 5-FU/LV. Aqueles que obtiveram resposta ou estabilização de doença 

foram randomizados para continuação do tratamento até progressão ou parada com a 

opção de reiniciar a mesma quimioterapia após progressão. Não houve diferença 

estatisticamente significativa de SG entre as duas estratégias, com HR tendendo a 

favorecer o braço em que houve parada completa de tratamento (HR= 0,87, IC95% 

0,69–1,09; p=0,23), havendo menos toxicidades ou eventos adversos neste braço.  

Outro estudo no qual se avaliou o papel da parada completa de tratamento foi 

o estudo de não-inferioridade chamado MRC COIN (do inglês COntinuous or 

INtermittent). Este foi um estudo desenhando para avaliar a eficácia da adição de 

cetuximabe ao esquema de quimioterapia com oxaliplatina e 5-FU (25), mas também 

desenhado para avaliar se interromper a quimioterapia era não inferior ao seu uso de 

forma contínua (43). Foram randomizados 807 pacientes para tratamento com 
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quimioterapia baseada em oxaliplatina e 5-FU até progressão, toxicidade limitante ou 

desejo de parada por parte do paciente, e 807 pacientes para tratamento com parada 

após 12 semanas, sendo suspenso completamente, podendo-se reintroduzí-lo na 

evidência de progressão. A SG referente à análise por intenção de tratamento foi de 

15,8 meses no braço do tratamento contínuo e 14,4 meses no braço de parada 

completa (HR= 1,084; IC80% 1,008–1,165, ultrapassando o limite de não 

inferioridade de 1,162). Como esperado, uma menor proporção de pacientes que 

receberam férias de tratamento experimentaram toxicidades G3/4, como síndrome 

mão-pé (2%vs 4%, p=0,044) e neuropatia periférica (5 vs 19%, p< 0,001) (43).  

O estudo OPTIMOX-2 (44), que visou comparar a parada completa de 

quimioterapia com um braço de manutenção aos moldes do OPTIMOX 1, ou seja, 

com a parada apenas da oxaliplatina, mostrou tendência, embora não estatisticamente 

significativa, à menor SG no grupo de descontinuação completa de QT quando 

comparada à suspensão apenas da oxaliplatina, mantendo-se o 5-FU/LV. Quanto ao 

seu desfecho primário (duração de controle de doença), houve favorecimento do 

tratamento contínuo, com 13,1 meses no braço de manutenção de 5-FU/LV vs 9,2 

meses no braço da descontinuação completa (HR= 0,71; IC95% 0,51 – 0,99).  

O estudo realizado por Alexopoulos et al. (45), aleatorizou 39 pacientes que 

receberam 6 ciclos FOLFIRI e tiveram resposta ou doença estável (DE) para 

continuar com este tratamento até a progressão vs parada completa de tratamento 

com sua reintrodução após evidência de progressão de doença. Embora não tenha 

informado seu HR, houve tendência a melhor SG para o braço de tratamento 

contínuo (21 vs 15 meses).  

O estudo CAIRO-3 (46) avaliou a manutenção de tratamento com capecitabina 

e bevacizumabe comparado com a parada completa de tratamento após indução com 

capecitabina, oxaliplatina e bevacizumabe (CAPOX-B). Os resultados finais do 

estudo, publicados recentemente, demonstraram tendência de benefício em SG a 

favor da manutenção SG (21,6 vs 18,1 meses; HR = 0,83; IC95% 0,68 – 1,01), com 

mediana da segunda SLP (SLP2), objetivo primário do estudo, favorável à 

manutenção (11,7 vs 8,5 meses; HR=0,63; p<0,0001).  
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O estudo de não-inferioridade AIO KRK 0207 (47), com 3 braços, também 

comparou a continuação de fluorpirimidina com bevacizumabe com a parada 

completa de tratamento. Nesse estudo, após 6 meses de tratamento de indução com a 

associação de fluorpirimidina + oxaliplatina + bevacizumabe, os pacientes foram 

aleatorizados para receberem fluorpirimidina + bevacizumabe até progressão vs 

bevacizumabe isolado até progressão vs observação (férias de tratamento). O 

desfecho primário era o "tempo até a falha da estratégia" (TFE), que incluiu o tempo 

de toda a primeira linha de tratamento, ou seja, até a segunda progressão. No último 

relatório preliminar, o TFE no fluoropirimidina mais bevacizumabe vs parada 

completa não foi significativamente diferente (6,8 e 6,4 meses, respectivamente, HR 

1,27; IC95% 1,00 - 1,62), como também não o foi a SG (23,4 vs 23,3 meses, HR = 

0,94; IC95% 0,68 – 1,29).  

 

1.4  Racional e Justificativa do Estudo 

A maioria dos protocolos estudados para tratamento de primeira linha do 

CCRm se baseou no conceito de terapia contínua até progressão ou surgimento de 

efeito adverso limitante. Dessa forma, a partir do diagnóstico, o indivíduo portador 

de CCRm pode passar a maior parte de sua vida restante continuamente em terapia, 

trazendo consigo toxicidades cumulativas como a neuropatia periférica induzida pela 

oxaliplatina ou síndrome mão-pé causado pelo 5-FU, dentre outras. Por exemplo, 

estima-se que 60% dos pacientes têm a oxaliplatina interrompida antes da progressão 

de doença devido principalmente à neurotoxicidade (48). Assim sendo, percebe-se que 

o tratamento oferecido de forma contínua, com seus inerentes efeitos tóxicos 

associados, traz impactos negativos na qualidade de vida. Dentre outras possíveis 

desvantagens, podemos listar um maior número de consultas médicas, necessidade 

de alteração nos intervalos entre os ciclos, necessidade de ajustes na dose das 

medicações e despesas. Desse modo, estratégias que minimizam o tempo de 

tratamento, visando redução de efeitos colaterais e melhora da qualidade de vida, 

mantendo ao mesmo tempo a duração de sobrevivência, são altamente desejáveis e 

vêm sendo estudadas.   
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Embora a maioria dos estudos aleatorizados que avaliaram o impacto da 

parada completa de tratamento na SG dos pacientes com CCRm sugiram 

favorecimento do tratamento contínuo até progressão, nenhum deles mostrou 

diferença estatisticamente significativa para qualquer dos grupos. Em adição aos 

resultados conflitantes previamente expostos, existe a preocupação de que estes 

estudos possam não ter tido poder suficiente para detectar diferenças menores, mas 

clinicamente significativas, entre as estratégias de tratamento avaliadas (tratamento 

contínuo vs férias de tratamento). De fato, alguns estudos optaram calcular o 

tamanho de sua amostra com base em grandes diferenças, tais como ganhos 

absolutos de 20% nas taxas de sobrevivência com o tratamento contínuo (42, 44). Meta-

análise previamente citada tentou abordar esse tema como análise de subgrupo (40). 

Entretanto, além de não ter contemplado diferenças metodológicas entre os estudos 

que ofereceram férias de tratamento, não incluiu os estudos mais recentemente 

apresentados e que usaram tratamento combinado com anticorpo monoclonal na 

indução.  

Para o presente estudo, as seguintes hipóteses foram formuladas:  

• A parada completa do tratamento de primeira linha, após determinado 

número de ciclos de indução, não diminui a SG dos pacientes com CCRm 

quando comparado ao tratamento oferecido até progressão. 

• A parada completa do tratamento de primeiro linha, após determinado 

número de ciclos de indução, traz menos toxicidades aos pacientes com 

CCRm do que o tratamento continuado até a progressão. 

• A parada completa do tratamento de primeira linha, após determinado 

número de ciclos de indução, proporciona melhor qualidade de vida aos 

pacientes com CCRm quando comparado ao tratamento oferecido de 

forma contínua até progressão. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Através de uma revisão sistemática e avaliação por meta-análise de ensaios 

clínicos aleatorizados, os objetivos do presente estudo são: 

 

• Objetivo Primário 

Avaliar o impacto que a parada completa de tratamento oferecida após 

tratamento de indução na primeira linha tem na SG dos pacientes com CCRm. 

 

• Objetivos Secundários 

Descrever dados de qualidade de vida, toxicidades e desfechos de progressão 

dos grupos de cada estudo.  
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3 MÉTODOS 
 

 

3.1 Local 

Estudo realizado no Programa de Pós-graduação em Oncologia / 

Universidade de São Paulo (USP), após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Local (Apêndice 1). 

 

3.2 Desenho do estudo 

Revisão sistemática da literatura seguida de meta-análise de dados publicados 

proveniente de ensaios clínicos aleatorizados, realizada de acordo com a metodologia 

do Cochrane Handbook of Systematic Reviews of Interventions (49) e de modo a 

preencher todo os critérios de qualidade da AMSTAR (Apêndice 2) (50). 

 

3.3 Pergunta da Pesquisa 

A elaboração da pergunta a ser respondida pelo presente estudo foi 

estruturada segundo os componentes do acrônimo PICO(S) (população, intervenção, 

controle ou comparação e, do inglês, outcome ou desfecho e study type ou tipo do 

estudo), como mostrado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 -  Componentes da pergunta de pesquisa, seguindo-se o anagrama 
PICO(S) 

 
Descrição Abreviação Componentes da Pergunta 

População P Pacientes com CCRm iniciando primeira linha paliativa  

Intervenção I Parada completa de tratamento 

Comparação C Tratamento contínuo até progressão 

Desfecho O Sobrevida global 

Tipo do estudo S Ensaios clínicos aleatorizados 
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3.4 Critérios de inclusão 

Foram elegíveis para a inclusão ensaios clínicos controlados aleatorizados 

que satisfizessem os seguintes critérios: 

 

3.4.1 Estudos 

Ensaios clínicos aleatorizados comparando a SG de pacientes com CCRm 

tratados com intenção paliativa, sem tratamento citotóxico prévio, submetidos a 

quimioterapia de primeira linha com regimes atualmente aceitos como padrão de 

tratamento, realizado continuamente até progressão de doença vs parada completa de 

tratamento após determinado número de ciclos de indução. 

 

3.4.2 Braços dos estudos 

Estudos com os seguintes esquemas de tratamento no braço de tratamento 

contínuo foram passíveis de inclusão: 

- 5-FU/LV isolado 

- Combinação de fluoropirimidina (5-FU ou capecitabina) com 

oxaliplatina.  

- Combinação de fluoropirimidina (5-FU ou capecitabina) com 

irinotecano. 

- Combinações dos agentes citotóxicos supracitados com anticorpos 

monoclonais (bevacizumabe, cetuximabe ou panitumumabe). 

- Os esquemas supracitados poderíam continuar inalterados até a 

progressão. 

- Os esquemas supracitados poderíam ser substituído, após período de 

indução, por tratamento citotóxico alternativo (com ou sem anticorpos 

monoclonais associados). 

Estudos com os seguintes tratamentos no braço de tratamento contínuo foram 

excluídos: 
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- Uso isolado de anticorpos monoclonais como tratamento alteranativo de 

manutenção após o esquema de indução. Ou seja, com interrupção da 

quimioterapia (comparação de anticorpo de manutenção vs férias de 

tratamento).  

Estudos com os seguintes tratamentos no braço de parada completa foram 

excluídos: 

- Os ensaios clínicos que, após parada completa do tratamento, o 

reintroduziu após um período pré-determinado de tempo (e não no 

momento quando progressão de doença foi detectada). 

- Os ensaios clínicos que, embora possam ter interrompido toda a 

quimioterapia, mativeram anticorpos monoclonais como agente único. 

Ou seja, que não tiveram um braço de pacientes sem qualquer tratamento 

(comparação de quimioterapia de manutenção vs anticorpo de 

manutenção). 

 

3.5 Desfechos 

Os desfechos avaliados foram definidos previamente à elaboração da 

estratégia de busca. 

 

3.5.1 Desfecho primário 

- Sobrevida global (SG). 

 

3.5.2 Desfechos secundários 

- Desfechos de progressão da primeira-linha de tratamento do tipo tempo-

para-evento; 

- Intervalo livre de quimioterapia;  

- Qualidade de vida; 

- Toxicidades. 
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3.6 Métodos de busca 

Por meio de diferentes estratégias de busca, dois revisores realizaram de 

forma independente uma busca eletrônica nas seguintes bases de dados: 

- Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) – 1985 até 

Novembro de 2014 

- “Intermittent chemotherapy AND Colorectal Cancer” 

- “Chemotherapy maintenance AND colorectal cancer” 

- MEDLINE, via Pubmed - 1976 até Maio de 2015. 

- Combinação dos seguintes termos - descritores MeSH (Medical 

Subject Headings) e termos livres: “Maintenance Chemotherapy” OR 

“intermittent chemotherapy” AND “colorectal neoplasm”; Filtro: 

“Randomized Controlled Trial” 

- EMBASE, via OVID - 1984 até Maio de 2015. 

- Combinação dos seguintes termos - descritores Emtree e termos 

livres: “Maintenance Chemotherapy” OR “intermittent chemotherapy” 

AND “colorectal neoplasm”; Filtro: “Randomized Controlled Trial”; 

- Anais do Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica 

(American Society of Clinical Oncology Meetings, ASCO) – de Janeiro 

de 1998 a Junho de 2014. 

- “Intermittent chemotherapy” AND Colorectal Cancer” 

- “Maintenance Chemotherapy AND Colorectal Cancer” 

-  Anais do Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Clínica 

(European Society For Medical Oncology, ESMO) – de Janeiro de 2007 

a Setembro de 2014. 

-  Manualmente, pela ausência de uma ferramenta eletrônica de busca 

adequada. 
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A busca foi limitada quanto a língua apenas na base de dados EMBASE 

(trabalhos da língua inglesa). Em adição, os revisores fizeram busca manual ativa 

pela lista de referências de cada estudo que preencheu critérios de inclusão. 

 

3.7 Seleção dos estudos e coleta dos dados 

Dois revisores avaliaram, de modo independente, os resumos de todos os 

estudos obtidos através das estratégias de busca e selecionaram os ensaios clínicos de 

acordo com Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA) (51, 52). Um terceiro revisor foi consultado em caso de desacordo, tanto no 

que dizia respeito à inclusão de algum estudo quanto na coleta/extração de dados. 

Estudos publicados apenas como resumos em anais de congressos (abstracts) 

também foram incluídos. Os autores destes estudos foram contatados a fim de 

fornecer dados relevantes a esta meta-análise, nos casos em que não tenham sido 

apresentados. 

A extração de dados dos ensaios clínicos incluídos foi realizada através de um 

formulário contendo: 

•  Nome do estudo 

•  Autores 

•  Ano de publicação 

•  Desenho (superioridade ou não-inferioridade) 

•  Tamanho da amostra planejada 

•  População aleatorizada 

•  Idade mediada da população estudada 

•  Intervenções (esquemas, duração, doses) 

• Esquemas de indução 

• Esquemas de manutenção 

•  Momento da randomização (antes ou depois do tratamento de indução) 

•  Desfechos primários, com HRs e seus respectivos intervalos de confiança. 
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•  Desfechos secundários, com HRs e seus respectivos intervalos de 

confiança. 

•  Duração do tempo de tratamento nos braços de tratamento contínuo. 

•  Duração do intervalo livre de quimioterapia nos braços de férias de 

tratamento. 

•  Proporção de pacientes que receberam tratamento de segunda linha. 

•  Proporção de pacientes dos braços de férias de tratamento que retornaram 

a tratar após progressão como planejado. 

•  Toxicidades graus 3 e 4 e qualidade de vida. 

•  Duração do seguimento mediano. 

•  Critérios de inclusão e exclusão, método de aleatorização, cegamento, 

perda de pacientes, risco de vieses.  

 

3.8 Avaliação do risco de vieses 

A qualidade de um estudo relata a extensão em que o estudo minimiza vieses 

e maximiza a validade interna e externa. Foi demonstrado que quatro das escalas 

mais usadas para avaliação dos riscos de vieses dos estudos a serem incluídos numa 

meta-analise (Jadad, Maastricht, Delphi e o método usado pela Cochrane 

Collaboration) possuem boa correlação entre si (53). Todos os ensaios clínicos 

randomizados que preencham os critérios de elegibilidade para esta revisão 

sistemática tiveram sua qualidade metodológica avaliada de forma individual. Dois 

revisores avaliaram de forma independente o risco de vieses de cada estudo incluído 

de acordo com critérios sugeridos por Jadad et al. (Anexo A) (54). Análise de 

sensibilidade foi realizada excluindo os estudos com alto risco de viés.  

 

3.9 Análise dos dados 

A análise dos desfechos de SG foi realizada usando os HRs referentes às 

análises “por intenção de tratar” (intention to treat) de cada estudo.  
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3.9.1 Síntese dos dados 

Após a coleta dos dados referentes aos desfechos previamente determinados, 

estes foram sumarizados na forma de gráficos do tipo forest plot (meta-análise), 

criados pelo Review Manager (RevMan 5.1 software - Cochrane Collaboration 

Information Management System). 

Para os desfechos nos quais não foi possível realizar a síntese de forma 

gráfica, os resultados foram apresentados de forma narrativa/descritiva. 

 

3.9.2 Medidas do tamanho de efeito 

Os desfechos do tipo “tempo para o evento” foram comparados através do 

hazard ratio (HR). Os respectivos intervalos de confiança de 95% foram calculados e 

apresentados da forma de forest plot. As linhas horizontais representaram os 

intervalos de confiança, ie, a variação de valores onde o HR pode ser encontrado em 

95% das vezes caso o estudo fosse repetido indefinidamente. Se a linha horizontal 

tocou ou cruzou a linha central vertical do gráfico, ela indicou que não ocorreu 

diferença estatística entre os grupos de cada estudo. O ponto central de cada linha 

horizontal do gráfico representou o HR de cada estudo e seu tamanho indicou o peso 

relativo de cada um deles no resultado final. O peso é baseado no número de 

pacientes e no número de eventos, ou seja grandes estudos tem maior peso. A 

qualidade dos estudos não contribui com o peso. Os HRs subtotal (resultado da 

análise combinada dos estudos de um subgrupo) ou total (resultado da análise 

combinada de todos os estudos) foram simbolizados por um diamante sólido com sua 

largura representando seu IC95%. Medidas de impacto foram estimadas com base no 

número de pacientes avaliáveis. Quando os dados relatados não foram suficientes, o 

HR foi estimado indiretamente, aplicando-se tanto o número de eventos reportados 

quanto o valor de p correspondente para as estatísticas de log-rank, ou por 

transcrição de curvas de sobrevivência. Neste caso, as curvas originais de 

sobrevivência de publicações eletrônicas foram ampliadas, e extração de dados 

realizada usando uma planilha fornecida por Tierney et al. (55) Um HR <1,0 

favoreceu o grupo de tratamento contínuo, ou seja, indicaria que os pacientes que 

receberam o tratamento contínuo até progressão da doença tiveram uma menor 
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probabilidade de sofrer um evento. Para cada estudo selecionamos, se disponível, os 

HR ajustados para fatores de confusão e também aqueles reportados nas atualizações 

mais recentes dos estudos.  

As análises foram realizadas conforme o modelo de efeitos aleatórios (efeito-

randômico, ou do inglês random effect model). O modelo de efeitos aleatórios foi 

escolhido por poder ser utilizado quando o pesquisador combina vários estudos que 

te m o mesmo objetivo, mas que não foram conduzidos exatamente da mesma 

maneira. O método de efeitos aleatórios e efeitos fixos proverão resultados idênticos 

quando não há heterogeneidade entre os estudos, mas caso ela exista, o método de 

efeitos randômicos proverá uma estimativa de efeito com menor precisão (isto é, com 

intervalo de confiança mais largo), sendo uma abordagem mais conservadora e 

indicada nestes casos. Desse modo, com o uso do modelo de efeitos aleatórios, é 

possível extrapolar a conclusão final para outras populac ões semelhantes, o que 

torna a análise mais abrangente, diferentemente do modelo de efeito fixo.  

 

3.9.3 Investigação de heterogeneidade 

A heterogeneidade entre os HR de um mesmo desfecho entre os ensaios 

clínicos foi avaliada por meio do teste do Qui-quadrado (Chi2) em cada desfecho 

separadamente e a magnitude dessa heterogeneidade foi avaliada através do teste I2, 

que pode ser interpretado como a porcentagem da variabilidade total que é atribuída 

à verdadeira heterogeneidade entre os estudos (56). Higgins et al. sugeriram uma 

escala em que um valor de I2 próximo a 0% indica não haver heterogeneidade entre 

os estudos, próximo a 25% baixa heterogeneidade, próximo a 50% indica 

heterogeneidade moderada e próximo a 75% alta heterogeneidade entre os estudos 
(56). Na presente meta-análise definimos que um I2 > 35% seria evidência de 

heterogeneidade suficiente para justificar a realização de análise de sensibilidade 

excluindo ensaios potencialmente responsáveis pela heterogeneidade com base em 

fatores clínicos ou metodológicos; neste caso, possíveis explicações foram 

pesquisadas e indicadas.  

O gráfico do funil (em inglês, funnel plot), onde se plota o tamanho do efeito 

(no caso, o HR) no eixo x e o tamanho da amostra no eixo y, é útil para estabelecer a 
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existência de assimetrias, sendo geralmente usado para avaliação de viés de 

publicação (57). Atualmente, é recomendado que o erro padrão (em ingles standard 

error, ou SE) da estimativa do efeito da intervenção seja plotado no eixo vertical (em 

escala reversa) ao invés do tamanho de amostra (58). Na ausência de viés de 

publicação, heterogeneidade é uma das possíveis causas de assimetria (57). Dessa 

forma, usamos o gráfico de funil para avaliar e ilustrar heterogeneidades. 

 

3.9.4 Análise de subgrupo 

Esta meta-análise incluiu ensaios clínicos que aleatorizaram seus pacientes de 

forma diferente (antes ou após o tratamento de indução) e ensaios que incluíram ou 

não uso de anticorpos monoclonais.  

Pacientes que permaneceram vivos, responderam ou tiveram estabilização de 

sua doença durante o período de indução tedem a ter melhores desfechos. A fim de 

avaliar um potencial viés de seleção, uma análise de subgrupo foi conduzida 

combinando cada tempo de início de aleatorização separadamente. 

Pacientes que receberam tratamento com anticorpos monoclonais poderíam se 

beneficiar de um maior tempo de controle de doença em relação aos pacientes que 

receberam apenas terapia citotóxica. Ou, pelo contrário, a adição de terapia alvo 

poderia agregar maiores toxicidades e impactar de forma detrimental em seus 

desfechos de sobrevida. A fim de avaliar um potencial viés de seleção, uma análise 

de subgrupo foi conduzida combinando conforme o uso ou não de anticorpos 

monoclonais.  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Resultado da busca 

A busca inicial resultou em 251 potenciais estudos, sendo 48 provenientes da 

Cochrane (via CENTRAL), 56 do MEDLINE (via PubMed), 108 do EMBASE (via 

OVID), 28 dos congressos da Sociedade Americana de Oncologia (ASCO) e 11 dos 

congressos da Sociedade Europeia de Oncologia (ESMO). Nenhum artigo foi 

resgatado através da busca manual ativa da lista de referências dos artigos 

selecionados (Figura 1). Após a avaliação dos resumos destes artigos, 6 foram 

considerados elegíveis e foram lidos na íntegra (Tabela 5). Ao final, 5 ensaios 

clínicos foram incluídos na meta-analise. 

 

 

Figura 1 -  Resultados da pesquisa dos estudos potencialmente elegíveis 
(fluxograma PRISMA) - Abreviaturas: ASCO = Sociedade Americana 
de Oncologia Clínica; ESMO = Sociedade Europeia de Oncologia; 
CCRm = câncer colorretal metastático 
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Tabela 5 -  Estudos incluídos 
 

Autor Ano Título 

Maughan (42)  2003 
Comparison of intermittent and continuous palliative 
chemotherapy for advanced colorectal cancer: a multicentre 
randomised trial 

Chibaudel (44)  2009 
Can Chemotherapy Be Discontinued in Unresectable 
Metastatic Colorectal Cancer? The GERCOR OPTIMOX2 
Study 

Alexopoulos (45) 2006 Continuous versus intermittent chemotherapy in metastatic 
colorectal cancer 

Adams (43) 2011 

Intermittent versus continuous oxaliplatin and 
fluoropyrimidine combination chemotherapy for first-line 
treatment of advanced colorectal cancer: results of the 
randomised phase 3 MRC COIN trial. 

Hegewisch-Becker 
(47) 2014 

Maintenance strategy with Fluoropyrimidines (FP) plus 
Bevacizumab (Bev), Bev alone or no treatment, following a 
24-week first-line induction with FP, Oxaliplatin (Ox) and 
Bev for patients with metastatic colorectal cancer: Mature 
data and subgroup analysis of the AIO KRK 0207 Phase III 
Study 

Simkens (46)  2015 

Maintenance treatment with capecitabine and bevacizumab 
in metastatic colorectal cancer (CAIRO3): a phase 3 
randomised controlled trial of the Dutch Colorectal Cancer 
Group. 

 
 
4.2 Estudos incluídos 

Todos os ensaios clínicos randomizados incluídos compararam o tratamento 

de primeira linha contínua até progressão da doença com a parada completa de 

tratamento após um período de quimioterapia de indução que variou de 12 a 24 

semanas. No estudo CAIRO-3 (46), os investigadores trataram todos os pacientes com 

6 ciclos de CAPOX mais bevacizumabe por 18 semanas e, para aqueles que não 

progrediram, neste ponto, a aleatorização foi realizada para continuar o tratamento 

sem oxaliplatina ou parada completa. No estudo AIO KRK 0207 (47), os pacientes 

sem progressão de doença após um período de indução de 24 semanas com regimes 

baseados na associação de fluopirimidina + oxaliplatina + bevacizumabe foram 

aleatorizados para continuar tratamento com fluoropirimidina + bevacizumabe, 

bevacizumabe isolado ou parada completa. Em todos os outros estudos, o período de 
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indução durou 12 semanas (42-45). Em 2 deles, os pacientes também foram 

aleatorizados depois da indução (42, 45). Já os estudos OPTIMOX-2 (44) e MRC COIN 
(43) aleatorizaram seus pacientes antes do início da quimioterapia de indução. Quanto 

ao esquema citotóxico de indução, quatro estudos utilizaram regimes de tratamento 

baseados na associação de fluoropirimidina com oxaliplatina (43, 44, 46, 47), um utilizou 

FOLFIRI (45), um usou fluorpirimidina de forma isolada (42) e dois associaram 

anticorpo monoclonal à quimioterapia (46, 47). Quanto ao desenho do estudo, dois 

ensaios clínicos utilizaram um desenho de não inferioridade (43, 47) e esses mesmos 

dois estudos tinham originalmente 3 braços (os braços, de ambos os estudos, que 

mantinham anticorpo monoclonal isolado como terapia de manutenção não foram 

considerados para análise). Os detalhes dos estudos incluídos encontram-se na 

Tabela 5.  

 

4.3 Risco de vieses dos estudos incluídos 

4.3.1  Cegamento 

Todos os estudos possuíram um braço de observação sem o uso de placebo. 

Desse modo, todos os estudos não somaram pontos para cegamento. 
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Tabela 6 -  Detalhes dos estudos incluídos  

Características Maughan, 2003 Alexopoulos, 2006 
Chibaudel, 2009 
(OPTIMOX2)  

Adams, 2011 
(MRC COIN) 

Simkens, 2015 
(CAIRO 3) 

Hegewisch-
Becker, 2014 

(AIO KRK 0207) 

Número de pacientes 
planejados 420 Não Descrito 200 1614 Não Descrito Não Descrito 

Número de pacientes 
aleatorizados 354 39 202 1630 558 317+ 

Idade – mediana 64 anos 69 anos 67 anos 63 anos 64 65 
Desenho do estudo Superioridade Superioridade Superioridade Não Inferioridade Superioridade Não Inferioridade 
Regime de quimioterapia 
inicial (indução) 

Infusional 5-FU ou 
raltitrexed FOLFIRI mFOLFOX7 FOLFOX ou 

CAPOX CAPOX + Bev 5-FU + Oxaliplatin 
*+ bev 

Tempo do tratamento de 
indução 12 semanas 12 semanas 12 semanas 12 semanas 18 semanas 24 semanas 

Tratamento de manutenção 
(contínuo) Igual a indução Igual a indução Infusional 5-FU Igual a indução Cap + bev 5-FU + bev (ou 

Bev alone) 
Momento da aleatorização Depois da indução Depois da indução Antes da indução Antes da indução Depois da indução Depois da indução 

Desfechos primários SG SG e TPP Taxa de controle 
de doença SG SLP2 TFE 

Desfechos secundários SLP, QoL, 
toxicidade, TR - SG, SLP, TR SLP, Toxicidade, 

TR, QoL 

SG, SLP1, TTP, 
Toxicidade, TR, 

QoL 

SLP, SG, 
Toxicidade, QoL 

SG mediana: Contínuo vs 
parada completa 11,3 vs 10,8 meses 21 vs 15 meses 23,8 vs 19,5 meses 15,8 vs 14,4 meses 21,6 vs 18,1 meses 23,4 (e 22,6) vs 

23,3 meses 

HR para SG (IC95%) HR= 1,15; IC95% 
(0,91 – 1,46) NI HR= 0,88; IC95% 

(0,63 – 1,23) 
HR= 0,92; IC95% 

(0,82 – 1,04) 
HR= 0,83; IC95% 

(0,68 – 1,01) 
HR= 0,94; IC95% 

(0,68 – 1,29) 

continua 
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Tabela 6 -  Detalhes dos estudos incluídos (conclusão) 
 

Características Maughan, 2003 Alexopoulos, 2006 
Chibaudel, 2009 
(OPTIMOX2)  

Adams, 2011 
(MRC COIN) 

Simkens, 2015 
(CAIRO 3) 

Hegewisch-
Becker, 2014 

(AIO KRK 0207) 

Tempo mediano de 
progressão à 1a linha 4,9 vs 3,7 meses 8,0 vs 9,0 meses 13,1 vs 9,2 meses 8,4 vs 7,4 meses 11,7 vs 8,5 meses 6,8 e 6,2 vs 6,4 

meses 

HR para progressão à 1a linha 
(IC95%) 

HR= 0,84; IC95% 
(0,67 – 1,04) NI HR= 0,71; IC95% 

(0,51 – 0,99) 
HR= 0,95; IC95% 

(0,86 – 1,06) 
HR= 0,63; IC95% 

(0,53 – 0,77) 
HR= 0,79; IC95% 

(0,62 – 1,00) 

Intervalo Livre de 
Quimioterapia (grupo de 
parada completa) 

4,3 meses NI 3,9 meses 3,7 meses 4,1 meses 3,6 meses 

Duração do tratamento 
(grupo contínuo) 3,0 meses NI 4,8 meses 7,5 meses 8,5 meses NI 

% de pacientes (grupo parada 
completa) que reiniciaram o 
tratamento como planejado 

37% NI 79% 64% 60% 45% 

% pacientes que receberam 
terapia de 2ª linha (grupo 
contínuo) 

30% 52% 63% 62% NI NI 

% pacientes que receberam 
terapia de 2ª linha (grupo 
parada completa) 

35% 35% 51% 52% NI NI 

Seguimento mediano 16,8 meses 13 meses 40,7 meses 
20,9 (contínuo) e 

21,8 meses (parada 
completa) 

48 meses 27 meses 

* mFOLFOX6, FOLFOX4 ou CAPOX; + Sem 156 pacientes do braço de Bevacizumabe isolado. 
Abreviações: Cap = capecitabina; Bev = bevacizumabe; SG: Sobrevida Global; SLP = sobrevida livre de progressão; SLF = sobrevida livre de falha; TPP = tempo 
para progressão; TFE = tempo para falha de estratégia; TR = taxa de resposta; QoL= qualidade de vida; NI= Não informado 
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Tabela 7 -  Risco de vieses dos estudos incluídos (de acordo com a escala de Jadad)(54) 
 

Avaliação de Qualidade e riscos de vieses 

Critérios Maughan, 2003 
Chibaudel, 2009 

(OPTIMOX2)  
Alexopoulos, 

2006 
Adams, 2011 

(MRC COIN) 

Simkens, 2015 

(CAIRO 3) 

Hegewisch-
Becker, 2014 

(AIO KRK 0207) 

Aleatorização Adequado Adequado Não Descrito Adequado Adequado Não Descrito 

Perdas e exclusões Descrito Descrito Descrito Descrito Descrito Descrito 

Cegamento Não houve Não houve Não houve Não houve Não houve Não houve 

Risco de viés* Baixo Baixo Alto Baixo Baixo Alto 
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4.3.2 Aleatorização 

Todos os estudos descritos na forma apenas de resumo em anais de congresso 
(45, 47) não descreveram seus métodos de geração da sequência aleatória de modo a 

fornecer aos seus participantes, de forma adequada, chances iguais de serem alocados 

em seus respectivos braços de tratamento.  

No estudo realizado por Maughan et al. (42), os pacientes foram distribuídos 

aleatoriamente por telefone pelo MRC (Medical Research Council) Clinical Trials 

Unit, com processo de minimização, estratificado por regime de quimioterapia e 

tratamento clínico. 

O estudo MRC COIN (43) também aleatorizou seus pacientes através da MRC 

Clinical Trials Unit, usando o método de minimização. Os fatores de minimização 

foram hospital, status de desempenho da OMS, regime de quimioterapia, 

quimioterapia adjuvante anterior, metástases hepáticas e metástases peritoneais. 

No estudo OPTIMOX-2 (44), a distribuição aleatória foi realizada utilizando 

técnica de minimização, estratificando os pacientes quanto ao performance, centro, 

número de sítios metastáticos envolvidos, idade, a quimioterapia adjuvante (sim vs 

não) e nível inicial de fosfatase alcalina. 

No estudo CAIRO 3 (46), a aleatorização foi feita por técnica de minimização 

com estratificação de acordo com quimioterapia adjuvante anterior (não vs sim), 

resposta ao tratamento de indução (doença estável vs resposta parcial ou completa), 

status de desempenho da OMS (0 vs 1), desidrogenase lática (concentrações normais 

vs anormais), e centro de tratamento. 

 

4.3.3 Perdas e exclusões 

O estudo AIO KRK 0207 (47), disponível apenas na forma de resumo 

publicado em anais de congresso, não descreveu os participantes que entraram no 

estudo mas que, por qualquer motivo, não completaram o período de observação ou 

não foram incluídos na análise. 
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Estudo realizado por Alexopoulos e colaboradores (45), embora também não 

tenha sido publicado como artigo em revista indexada, descreveu em seu resumo os 

pacientes excluídos da análise. 

Todos os demais estudos (42-44, 46) foram publicados e relataram, em seus 

respectivos diagramas CONSORT, os pacientes excluídos bem como prestaram 

informações sobre as causas da exclusão. 

 

4.4 Estudos excluídos 

Da busca inicial, ao todo, 245 estudos foram excluídos por não preencherem 

os critérios de inclusão ou por estarem duplicados (presente em mais de um dos 

bancos de dados). Estudos apresentados e posteriormente publicados ou estudos 

publicados, mas posteriormente atualizados, foram contabilizados como duplicados. 

A exclusão dos artigos foi representada de forma sucinta na Figura 1. A lista de 

estudos excluídos bem como a causa de sua exclusão estão apresentados na Tabela 

09 (Anexo C ).   

 

4.5 Desfechos 

4.5.1 Sobrevida global 

A sobrevida global foi o desfecho primário em três dos seis estudos incluídos 
(42, 43, 45). Quatro ensaios clínicos mediram a SG a partir da data de randomização até 

a data de morte por qualquer causa (42, 43, 46, 47), um estudo não descreveu como sua 

SG foi calculada (45) e outro estudo não explicou partir de que data, se desde a 

randomização ou se a partir da data do primeiro tratamento, seu desfecho de SG foi 

medido (44).  

Seis estudos preencheram os critérios de elegibilidade, num total de 3100 

pacientes. Entretanto, um desses estudos, estudo pequeno de 39 pacientes (45), não 

informou o HR para SG nem disponibilizou curvas de sobrevida de onde este dado 

poderia ter sido extraído. Apesar de nossos esforços em obter essa informação 

entrando em contato com os autores desse estudo, não recebemos qualquer resposta. 
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Dessa forma, cinco ensaios clínicos aleatorizados foram incluídos na meta-análise, 

com um total de 3.061 pacientes.  

O estudo MRC COIN (43) reportou um HR de 1,084 favorecendo o grupo 

tratamento contínuo. Este HR foi ajustado de forma a estar adequado para análise, 

isto é, considerando um HR 0,92 para parada completa. Da mesma forma, ajustamos 

o HR do estudo realizado por Maughan et al. (42), que originalmente relatou um HR 

de 0,87 favorecendo intermitente. A sobrevida global dos pacientes que receberam 

quimioterapia de forma contínua até progressão não foi estatisticamente diferente 

daqueles para quem foi oferecido parada completa de tratamento (HR = 0,93, IC95% 

= 0,84-1,03; p = 0,15) com baixa heterogeneidade (I² = 12% - Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Análise de SG incluindo 3.061 pacientes 

 

 

Como mostrado na tabela 7, os dois ensaios clínicos disponíveis apenas na 

forma de resumo apresentado em anais de congresso (abstracts) foram classificados 

como estudos de alto risco de viés. A fim de avaliar se a inclusão de estudos de pior 

qualidade teria algum impacto, foi realizada nova análise incluindo apenas estudos 

classificados como portadores de baixo risco de viés. A ausência de diferença 

estatística entre os grupos se manteve (HR = 0,93, IC95% = 0,83-1,05; p = 0,27) com 

moderada heterogeneidade (I² = 34% - Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Análise de SG de estudos com baixo risco de viés (2744 pacientes) 

 

 

Análises de subgrupos – Uso de anticorpos monoclonais 

Os ensaios clínicos mais recentes (46, 47) incluídos nesta meta-análise fizeram 

uso de bevacizumabe associado ao esquema de quimioterapia. A fim de avaliar um 

potencial viés de seleção, uma análise de subgrupo conforme o uso ou não de 

anticorpo monoclonal. Esta análise não mostrou diferença estatisticamente 

significativa de SG entre tratamento até progressão vs parada completa tanto no 

subgrupo que fez uso de bevacizumabe (HR= 0,86; IC95% = 0,73 - 1,02; p = 0,07), 

sem evidência de heterogeneidade (I2 = 0% - Gráfico 3) quanto no subgrupo que 

usou apenas terapia citotóxica (HR= 0,97; IC95% = 0,84 - 1,12; p = 0,70), com baixa 

heterogeneidade (I2 = 33% - Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 - Análises de subgrupos de acordo com o uso de bevacizumabe 
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Análises de subgrupos – Momento da aleatorização 

O tempo da aleatorização diferiu entre os estudos. Ele se deu desde o início 

da quimioterapia de indução em dois ensaios clínicos (43, 44) e após o período da 

quimioterapia de indução nos outros quatro estudos (42, 45-47). Como previamente 

planejado, a fim de avaliar um potencial viés de seleção, uma análise de subgrupo foi 

conduzida de acordo com o momento de início da aleatorização. A análise do 

subgrupo dos dois estudos que aleatorizaram os pacientes antes do início do 

tratamento de indução encontrou resultados semelhantes: HR= 0,92 (IC95% = 0,82 - 

1,03; p = 0,13), sem heterogeneidade entre os ensaios (I2 = 0% - Gráfico 4). A 

análise do outro subgrupo, que realizou sua aleatorização após a indução, também 

não mostrou diferença estatisticamente significativa entre os braços (HR= 0,96; 

IC95% = 0,78 - 1,18; p = 0,70), muito embora tenha havido evidência de 

heterogeneidade neste subgrupo (I2 = 54% - Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 -  Análises de subgrupos de acordo com momento da aleatorização 

 

 

4.5.2 Análise de sensibilidade 

Como se pôde observar nas análises de subgrupos de acordo com momento da 

aleatorização, no  subgrupo que realizou sua aleatorização após a indução foi 

encontrada alta heterogeneidade (I2 = 54% - Gráfico 4), de acordo com nosso ponto 

de corte previamente definido (35%). Desse modo, foi realizada análise de 
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sensibilidade para identificar a fonte da heterogeneidade, que se mostrou ser derivada 

do estudo realizado por Maughan e colaboradores (42), como pode ser observado no 

Gráfico 5. Este estudo, de fato, foi o único que teve HR tendendo a beneficiar a 

parada completa de tratamento. Ademais, foi o único que não usou regime de 

poliquimioterapia na indução. Após sua retirada da analise, o  resultado se manteve 

semelhante no subgrupo (HR = 0,86, IC95%: 0,73 - 1,02), mas agora sem qualquer 

heterogeneidade (I2 0%). Com a sua exclusão e avaliando em conjunto com os outros 

estudos restantes, foi encontrado um resultado para SG favorecendo quimioterapia 

entregue continuamente até que a progressão de doença no limite da significância 

estatística (HR = 0,90, IC95%: 0,82-0,99, p = 0,02; I2 0% – Gráfico 6).  

 

Gráfico 5 – Gráfico de funil - subgrupos de acordo com momento da aleatorização 
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Gráfico 6 –  Análise de sensibilidade - subgrupos de acordo com momento da 
aleatorização 

 

 

4.5.3 Intervalo livre de Quimioterapia e Desfechos de Progressão 

Em todos os estudos incluídos, os pacientes que não tinham progredido após 

um número fixo de ciclos e que foram aleatorizados para o braço de parada completa 

de tratamento iniciaram um intervalo livre de quimioterapia que persistiu até 

evidência de progressão da doença, quando o mesmo tratamento era então reiniciado. 

O intervalo livre de quimioterapia variou de 3,6 a 4,3 meses entre os estudos. 

Entretanto, só uma proporção de pacientes aleatorizados para os grupos de parada 

completa em cada estudo reiniciaram o mesmo regime como previamente planejado: 

37% (66 de 178) no estudo realizado por Maughan et al. (42), 79% (66 de 108) no 

OPTIMOX-2 (44), 64% (325 de 511) em MRC-COIN (43), 60% (168 de 279) no 

CAIRO-3 (46) e 45% no AIO KRK0207 (47) (Tabela 6). 

O momento para a avaliação de progressão variou entre os ensaios e, assim, 

esse desfecho não pôde ser adequadamente agrupado para meta-análise. Quanto a 

forma de avaliação dos pacientes, no OTIMOX-2 (44), a tomografia computadorizada 

foi realizada dentro de 21 dias da inclusão e avaliações foram repetidas após 8 e 12 

semanas, e, a partir de então, em intervalos de 8 semanas. No estudo MRC COIN (43) 

os pacientes foram avaliados clinicamente pelo menos a cada seis semanas e 

radiologicamente a cada 12 semanas. No estudo realizado por Maughan et al. (42) 

relatórios de acompanhamento eram requeridos a cada seis semanas e incluiu 

detalhes sobre o tratamento, sintomas, resposta e progressão. O estudo AIO KRK 
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0207 (47) avaliou a resposta tumoral e toxicidade a cada 6 semanas. O estudo CAIRO 

3 avaliou seus pacientes a cada 3 semanas com imagens a cada 9 semanas, e tal como 

nos estudos OPTIMOX-2 e MRC COIN, avaliou progressão tumoral de acordo com 

RECIST 1.0 (59). Um ensaio clínico (Alexopoulos et al.) não descreveu seu 

cronograma de acompanhamento (45). 

 

4.5.4 Qualidade de vida (QoL) 

Quatro estudos reportaram dados sobre a qualidade de vida (42, 43, 46, 47) e, 

porque eles usaram instrumentos diferentes, não fomos capazes de agrupar 

estatisticamente os resultados (Tabela 5).  

No estudo conduzido por Maughan et al. (42), os pacientes completaram 

questionários da escala HADS (do inglês, Hospital Anxiety And Depression Scale) 
(60) e da QLQ C30 (do inglês Quality of Life C-30) da EORTC (do inglês, European 

Organization for Research Treatment of Cancer) (61). Nesse estudo, os grupos foram 

semelhantes em termos de funcionalidade física e saúde em geral. 

No estudo MRC COIN (43), a qualidade de vida foi avaliada pelo questionário 

QLQ-C30 e a parada completa de tratamento se mostrou benéfica em termos de auto-

percepção de funcionalidade (p = 0,015) e funcionamento social (p = 0, 016). 

No estudo AIO KRK 0207, (47) os pacientes foram avaliados usando o QLQ-

C30, QLQ-CR29 (módulo colorretal) e uma escala validada denominada FoP (do 

inglês Fear Of Progression) a cada seis semanas, não tendo sido achado diferença 

entre os braços com qualquer uma dessas métodos.  

No CAIRO-3 (46), a qualidade de vida foi avaliada antes da randomização e ao 

longo do estudo a cada 9 semanas através do questionário QLQ-C30. Houve 

diferença estatisticamente significativa em favor da parada de tratamento (p = 0,004), 

mas de 4,2 pontos (IC95% 1,5 – 6,8). Entretanto, por estar abaixo do limiar de 10 

pontos (62) não foi considerado clinicamente relevante. 
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4.5.5 Toxicidade graus 3 e 4  

Quatro ensaios clínicos reportaram dados quanto a toxicidades. No estudo 

conduzido por Maughan et al. (42) os pacientes em tratamento contínuo relataram 

mais efeitos secundários relacionados à quimioterapia (mucosite oral, desconforto 

em mãos e pés) do que os pacientes que pararam o tratamento. Houve um paciente 

que desenvolveu evento adverso fatal relacionado ao tratamento. 

No estudo MRC COIN (43), os sintomas foram avaliados durante todo o 

tratamento com os critérios da National Cancer Institute Common Toxicity Criteria 

for Adverse Events  (NCI-CTC versão 3.0). Neutropenia Grau 3 ou pior (12% vs 8%) 

e neuropatia periférica grau 3 ou pior (27% vs 5%, p <0,0001) foram mais frequentes 

no grupo de tratamento contínuo. Houve um benefício significativo da parada 

completa de tratamento em 24 semanas em termos de menos fadiga, boca seca ou 

mucosite, menos interferência com as atividades diárias, menos náuseas ou vômitos, 

melhor apetite, menos constipação e menos diarréia (p <0,05 para todos). Parada da 

quimioterapia completa também foi benéfica em termos de auto-percepção papel 

funcionamento (p = 0,015) e funcionamento social (p = 0,016). Dois por cento do 

total de mortes foram supostamente associadas com a quimioterapia, 

independentemente do grupo de tratamento. 

O estudo OPTIMOX-2 (44) mostrou um aumento não significativo em 

síndrome mão-pé graus 3 e 4 e de trombocitopenia no grupo de tratamento contínuo. 

Por último, no estudo CAIRO 3 (46), mais pacientes no braço de tratamento 

contínuo até progressão experimentaram alguma toxicidade grau 3 ou 4 (60 vs 34%, 

p< 0,0001). Neste braço, 23% tiveram síndrome mão-pé grau 3 contra nenhum 

paciente no grupo de parada completa (23 vs 0%, p<0,0001). Os autores também 

citam maior incidência de hiperbilirrubinemia grau 3 no braço de tratamento 

contínuo (5 vs 0%, p = 0,0016). 
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Tabela 8 – Qualidade de vida e principais toxicidades reportadas 

Abreviações: QT= quimioterapia; EA= Efeitos Adversos; FoP = Fear of Progression;  QLQ-C30 = Quality of Life Questionnaire Core 30 Items; QLQ-CR29 = 
Quality of Life Questionnaire in Patients With Colorectal 29 items; NCI-CTC: National Cancer Institute Common Toxicity Criteria for Adverse Events 
 
 

Estudo Braço 

Qualidade de vida (QoL) TOXICIDADES NÃO HEMATOLÓGICAS 
Graus 3 ou 4 mais comuns 

TOXICIDADES 
HEMATOLÓGICAS 

Graus 3 ou 4 mais comuns 

QoL 
Instrumentos QoL - Achados Neuro-

patia 
Síndrome 
mão-pé 

Muco-
site 

Diar-
reia Vomito Trombo-

citopenia 
Neutro-
penia Anemia 

Maughan, 
2003 

Parada completa 
HADS, 

QLQ-C30 

Sem diferença. 
(Pacientes no grupo 
contínuo com mais 
EA relacionados à 
QT) 

NR 2% NR 6% 7% 1% 4% 1% 

Contínuo NR 4% NR 10% 5% 1% 2% 5% 

Chibaudel, 
2009 

(OPTIMOX2)

Parada completa 
NR NR 

4.9% 0% 1.9% 3.9% 3.9% 3.9% 11.7% 0% 

Contínuo 2.9% 0% 1.0% 3.1% 1.0% 8.2% 21.4% 0% 
Alexopoulos, 

2006 
Parada completa NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

Contínuo NR NR NR NR NR NR NR NR 
Adams, 2011 

(MRC 
COIN) 

Parada completa NCI-CTC, 
QLQ-C30 

Favoreceu Parada 
completa 

5% 3% 1% 10% 4% 3% 8% 3% 

Contínuo 27% 
(p<0.001) 5% 1% 8% 2% 1% 12%  

(p=0.03) 1% 

Simkens, 
2015 

(CAIRO 3) 

Parada completa 

QLQ-C30 

Favoreceu Parada 
completa (mas 
não clinicamente 
relevante) 

5% 0% NR NR NR NR NR NR 

Contínuo 10% 
(p=0,0501) 

23% 
(p<0,0001) NR NR NR NR NR NR 

Hegewisch-
Becker, 2014 
(AIO KRK 

0207) 

Parada completa QLQ-C30, 
QLQ-CR29, 
Questionário 

FoP 

Sem diferença. 
NR NR NR NR NR NR NR NR 

Contínuo NR NR NR NR NR NR NR NR 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Na presente meta-análise de ensaios clínicos aleatorizados, não houve 

diferença significativa na SG dos pacientes tratados na primeira linha com 

quimioterapia administrada de forma contínua até progressão de doença vs parada 

completa de tratamento após período inicial de indução. Mesmo quando realizadas 

análises de subgrupo com base no momento da randomização ou do uso de anticorpo 

monoclonal, o resultado agrupado de SG permaneceu similar. Notavelmente e como 

esperado, a parada completa de tratamento pareceu estar associada com menor 

toxicidade e melhor qualidade de vida. A presente meta-análise é a melhor evidência 

disponível sobre o impacto da parada completa de tratamento na SG de pacientes 

com CCRm. 

A oferta de férias de tratamento é uma questão pragmática e clinicamente 

importante que muitas vezes surge durante o tratamento de pacientes com tumores 

sólidos metastáticos. No câncer da mama e da próstata, por exemplo, o uso de 

hormonioterapia ou agentes citotóxicos de forma intermitente não têm comprometido 

a sobrevivência desses pacientes (63-65). No câncer de pulmão não-pequenas células 

(CPCNP), meta-análise demonstrou que a extensão da quimioterapia para além 4-6 

ciclos podem retardar a progressão da doença, mas sem benefício em SG (66, 67). 

Um resultado interessante foi o efeito positivo em SG do tratamento contínuo 

encontrado em analise de subgrupo. Quando foram incluídos apenas estudos que 

usaram regimes com poliquimioterapia na indução, foi verificada diferença 

estatisticamente significativa (Gráfico 6) a favor de tratamento contínuo. Entretanto, 

este ganho foi marginal (HR = 0,90, IC95%: 0,82-0,99), e clinicamente irrelevante. 

Portanto, esta sub-análise não altera nossa interpretação global dos dados de que 

parada completa de tratamento não oferece detrimento aos pacientes com CCRm. 

Apesar dos nossos resultados, é importante dizer que o tratamento contínuo 

resultou numa melhor sobrevivência do ponto de vista numérico, embora não 

estatisticamente significativo, na maioria dos estudos, e foi associado com uma 
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tendência a prolongar o tempo para a progressão da doença. É possível que alguns 

pacientes que pararam quimioterapia tiveram piores resultados porque eles não 

chegaram a alcançar a máxima resposta tumoral e, portanto, poderiam ter se 

beneficiado de um tratamento mais prolongado. Além disso, muitos destes pacientes 

não foram novamente expostos ao tratamento no momento da progressão (37% a 

79%) (42-44, 46, 47). Estudos retrospectivos sugerem que o retratamento com 

oxaliplatina está associado com ganhos de sobrevivência (34). Embora mais de 6 

meses de quimioterapia seja aparentemente ineficaz em doentes com CPCNP 

avançado (67, 68), o número de ciclos necessário para atingir o máximo benefício de 

sobrevivência em CCRm ainda é desconhecido. Baseado em nosso estudo, 

recomendamos que pacientes com CCRm recebam quimioterapia de primeira linha 

até a resposta máxima, quando então, parada completa possa ser uma alternativa para 

alguns pacientes com doença mais indolente. 

Três dos estudos aqui incluídos mostraram que a interrupção completa da 

quimioterapia foi associada a menor toxicidade (42, 43, 46). Desses, os dois estudos que 

incluíram mais pacientes (43, 46) mostraram ganhos estatisticamente significativos em 

qualidade de vida (Tabela 8). O estudo MRC COIN (43) também demonstrou que a 

parada de quimioterapia foi associada com menos visitas ao hospital e com melhores 

médias nos escores de fadiga, dor, dispneia, perda de apetite e constipação. De forma 

semelhante, meta-análise envolvendo estudos em CPCNP revelou que o 

prolongamento do tratamento levou a maior toxicidade com impacto prejudicial na 

qualidade de vida desses pacientes (67). Em se tratando de CCRm, mesmo em ensaios 

clínicos em que os protocolos especificam que o tratamento deva ser administrado 

até a progressão, muitos pacientes acabam por receber uma pausa no tratamento 

devido a toxicidade (69).  

Além de agregar maior toxicidade, outra desvantagem do tratamento contínuo 

até progressão é que o mesmo seja mais oneroso. Embora ainda não haja estudos de 

custo-efetividade no presente tema, é razoável supor que oferecer ao paciente a 

opção de férias de tratamento incorra em diminuição dos custos de seu tratamento, 

custos esses não só envolvendo a prescrição de quimioterapia e terapias-alvo 

relacionadas, mas também por gerar menos visitas médicas e menor necessidade de 

manejo de toxicidades.  
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Cinco ensaios clínicos aleatorizados incluídos nesta meta-análise usaram 

combinação de fluoropirimidina com oxaliplatina (43, 44, 46, 47) ou irinotecano (45) e dois 

dos seis ensaios incluíram combinação de quimioterapia com um anticorpo 

monoclonal (bevacizumabe) (Tabela 6) (46, 47). Considerando que a monoterapia com 

fluoropirimidina é uma opção ainda atual e aceitável para a terapia de primeira linha 

de pacientes com CCRm (31, 70) e que FOLFIRI e FOLFOX são igualmente eficazes 

neste cenário (71), julgamos que os nossos resultados são aplicáveis para a prática 

clínica atual. 

Estudos recentes têm avaliado a questão se a terapia de manutenção com 

bevacizumabe (47, 72, 73) ou cetuximabe de forma isolada (26) têm a mesma eficácia que 

a poliquimioterapia combinada com um destes anticorpos monoclonais dada até a 

progressão. Uma recente meta-análise de estudos aleatorizados que comparou 

primeira linha de quimioterapia oferecida de forma contínua vs uma variedade de 

terapias intermitentes para mCRC também não encontrou diferenças estatisticamente 

significativas em SG que pudessem favorecer a terapia de manutenção (40). 

Diferentemente, nossa meta-análise avaliou apenas os ensaios clínicos randomizados 

que possuíam um braço com parada completa de tratamento. Além disso, incluímos 

os resultados finais do recém publicado estudo CAIRO-3 (46) como também os 

resultados maduros de SG do recente estudo AIO KRK 0207 (47). 

Nossos resultados têm algumas limitações. Primeiro, dois dos estudos 

incluídos foram apresentados apenas em forma de resumo em anais de congresso (45, 

47), e um desses, infelizmente, não reportou as curvas de sobrevida ou o HR para SG 
(45). Entretanto, o resumo que teve seus dados analisados nesta meta-análise foi bem 

desenhado, incluiu importante número de pacientes, testou estratégia moderna de 

tratamento com anticorpo monoclonal, foi conduzido por grupo colaborativo 

respeitado e foi apresentado oralmente em congresso internacional. Suas informações 

foram checadas com sua apresentação e diapositivos. Ademais, análise de 

sensibilidade incluindo apenas estudos de alta qualidade (classificados de acordo 

com a escala de Jadad), com consequente exclusão dos dois resumos, mostrou 

resultado semelhante. Segundo, houve uma falta de definição padronizada dos 

desfechos de progressão em todos os ensaios, o que nos impediu de analisar de forma 

precisa e não enviesada o tempo médio de progressão ou o intervalo livre de 
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quimioterapia. Terceiro, utilizamos resultados publicados ao invés de dados 

individuais dos pacientes. Embora a análise de dados individuais tornem os 

resultados de uma meta-análise mais precisos (74), acreditamos ser pouco provável 

que isso mudasse nossos resultados, visto que o nosso desfecho primário, SG, é um 

sólido desfecho, com baixo risco de viés de medição / avaliação. Por último, houve 

algumas diferenças entre os estudos elegíveis que devem ser pontuadas (Tabela 3) 

como: desenho do estudo (não-inferioridade vs superioridade e 2 vs 3 braços), o 

momento da aleatorização (antes x após a indução), duração do tratamento de 

indução (12 x 18 x 24 meses) e utilização de terapia-alvo. No entanto, apesar dessas 

diferenças, tivemos o cuidado de realizar análises de subgrupos para as principais 

delas. Ademais, realizamos análise de sensibilidade quando heterogeneidade foi 

encontrada.  

Muitos pacientes parecem se beneficiar da interrupção completa de 

quimioterapia. No entanto, a melhor forma de selecionar esses pacientes ainda é 

desconhecida. Com base em um estudo retrospectivo, um subgrupo de pacientes com 

CCRm pareceu se beneficiar da parada de quimioterapia: pacientes com contagem de 

plaquetas normais antes do tratamento e / ou pacientes com nível CEA normal depois 

de 3 meses de iniciar quimioterapia baseada em oxaliplatina (75). Curiosamente, o 

aumento dos níveis de plaquetas foi previamente reportada como um marcador de 

pior prognóstico no CCRm (76). No estudo MRC COIN (43), os pacientes com níveis 

elevados de plaquetas antes do início do tratamento tiveram sobrevida 

substancialmente inferior quando tratados com parada completa de quimioterapia. 

Em adição, a análise de subgrupo do estudo CAIRO-3 constatou que entre os 

pacientes com resposta completa ou parcial, a SG mediana no grupo de férias de 

tratamento foi de 18,8 meses, em comparação com 24,1 meses no grupo de 

tratamento contínuo (46). Estes resultados preliminares sugerem que a resposta do 

tumor possa ser um surrogate para uma estratégia de tratamento contínuo. No 

entanto, carece de validação prospectiva se trombocitose ou taxa de resposta podem 

ser usadas como fatores preditivos de benefício de uma das estratégias (férias vs 

tratamento contínuo).  

Assim, de acordo com nossos resultados e com os dados da literatura, 

sugerimos que os pacientes devam ser tratados até que a resposta máxima seja 
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alcançada, o que pode vir a ocorrer entre 3 a 6 meses, embora o número de ciclos 

para alcançar a resposta máxima não tenha sido estabelecido em CCRm; além disso, 

o número de ciclos de tratamento pode variar de acordo com características clínicas 

dos pacientes, acesso e perfis tumorais. Após esse ponto, a estratégia de parada 

completa de tratamento deve ser discutida com os pacientes.  

CCRm é uma doença heterogênea, com vários subtipos moleculares 

identificados (77). Estudos sobre o perfil molecular do CCR são cruciais para 

identificarmos quem são os pacientes que devem receber tratamento até a progressão 

e quais poderiam se beneficiar de interrupções completas. A recente apresentação da 

classificação molecular do câncer colorretal (77) poderia ser aplicada em espécimes 

tumorais de pacientes dos estudos CAIRO-3 e AIO KRK 0207, por exemplo, como 

forma de explorar fatores prognósticos e preditivos de parada completa de 

tratamento. Além disso, a coleta prospectiva de tecido tumoral como parte de estudos 

de fase III compreende uma abordagem inteligente para identificar marcadores 

preditivos em CCRm e ajudar os médicos a adequar o manejo desta doença. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 



Conclusões
  
 

 

51

6 CONCLUSÕES 

 

 

Em conclusão, nós mostramos que, comparado à quimioterapia de primeira 

linha administrada continuamente até progressão da doença, a parada completa de 

tratamento não impactou negativamente na SG dos pacientes com CCRm. Na 

verdade, o tratamento contínuo foi associado com um aumento de toxicidade. 

Portanto, consideramos fortemente que a oferta de férias de tratamento é uma sólida 

opção de tratamento a ser considerada.  
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7 ANEXOS 

 

 

7.1  Anexo A: Escala de qualidade e risco de viés (Jadad) 

A escala de qualidade descrita por JADAD et al. (54) foi construída por um 

painel multidisciplinar de seis especialistas, que a resumiram em três itens, 

diretamente relacionados com a redução de tendenciosidades (validade interna). São 

eles:  

a) Randomização: o método de geração da sequência aleatória foi considerado 

apropriado caso tenha permitido a cada participante do estudo ter a mesma 

chance de receber cada intervenção, e o investigador não tiver podido prever 

qual seria o próximo tratamento. Métodos de geração da sequência usando data 

de aniversário, data de admissão, número de registro no hospital, ou alternância 

entre os grupos foram considerados inadequados. 

b)  Mascaramento duplo-cego: um estudo foi considerado duplo-cego se a termo 

"duplo-cego" é usado. O método foi considerado apropriado se nem o 

responsável pelo cuidado do paciente e nem o paciente tiveram como identificar 

o tipo de tratamento dado a cada um, ou, na ausência desta declaração, se o uso 

de placebos idênticos ou imitações foram mencionados. 

c) Perdas e exclusões: os participantes que entraram no estudo mas não 

completaram o período de observação ou que não foram incluídos na análise 

tiveram que ser descritos. O número e as razões para perdas em cada grupo 

tiveram que ser declarados. Se não houve perdas, isto também teve que ser 

declarado no artigo. Se não houve descrição de perdas, foi atribuído a nota zero 

a este item.  

Este instrumento de avaliação da qualidade têm duas opções de resposta para 

as perguntas abaixo: “sim” ou “não”. 

1.  O estudo foi descrito como aleatório (uso de palavras como "randômico", 

"aleatório", "randomização")?  

1.1 O método foi adequado? 
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2.  O estudo foi descrito como duplo-cego?  

2.1 O método foi adequado? 

3.  Houve descrição das perdas e exclusões? 

• Pontuação: cada item (1, 2 e 3) recebe um ponto para a resposta sim ou zero 

ponto para a resposta não. 

• Um ponto adicional é atribuído se, no item 1.1, o método de geração da 

sequência aleatória foi descrito e foi adequado; no item 2.1, se o método de 

mascaramento duplo-cego foi descrito e foi adequado. 

• Um ponto é deduzido se, na questão 1.1, o método de geração da sequência 

aleatória foi descrito, mas de maneira inadequada; na questão 2.1, se foi descrito 

como duplo-cego, mas de maneira inadequada. 

Um máximo de cinco pontos pode ser obtido: três pontos para cada “sim”, um 

ponto adicional para um método adequado de randomização e um ponto adicional 

para um método adequado de mascaramento. Um estudo foi considerado de má 

qualidade se ele recebeu dois pontos ou menos.  
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7.2 – Anexo B - Acrônimo PICO(S)  

A fim de orientar a formulação da(s) questão(ões) de uma revisão sistemática, 

convenciona-se estruturá-la segundo os componentes do acrônimo PICOS, onde cada 

letra representa um componente da questão, de acordo com os seguintes conceitos:  

P – População: especifica qual será a população incluída nos estudos, bem como sua 

situação clínica. No presente estudo, a população consistiu de pacientes com CCRm 

irressecável, virgens de tratamento citotóxico prévio. 

I – Intervenção: define qual será a intervenção a ser investigada. No presente 

estudo, a intervenção a ser estudada foi a parada completa de tratamento após o 

período de indução. 

C – Controle: para cada intervenção deve-se estabelecer um comparador ou controle 

definido. O controle foi tido como a manutenção de qualquer quimioterapia até a 

progressão de doença. 

O – Desfecho: proveniente da palavra em inglês “outcome”, define-se qual(is) 

será(ão) o(s) desfecho(s) investigado(s). O desfecho primário da presente meta-

análise foi sobrevida global. 

S – Tipo do estudo: a fim de gerar o mais alto nível de evidência, foram escolhidos 

apenas ensaios clínicos randomizados. 
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7.3 – Anexo C: Tabela 9 - Relação das publicações excluídas 
 

Autor Ano Razão da exclusão Base de 
dados 

Schmoll HJ 2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Wasan H 2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Kim S 2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Yalcin S 2013 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Ma BB 2013 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Johnsson A 2013 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Kfoury A 2013 Estudo não prospectivo PUBMED 

Todaro M 2013 Estudo não prospectivo PUBMED 

Siu LL 2013 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Moscetti 2013 Estudo não prospectivo PUBMED 

Fornaro L 2013 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Ohta K 2013 Estudo não prospectivo PUBMED 

Hong YS 2012 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento  PUBMED 

Schmoll HJ 2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

James RD 2013 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

Bennouna J 2013 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Stein A 2012 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Sastre J 2012 Estudo não prospectivo  PUBMED 

continua 
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7.3 – Anexo C: Tabela 9 - Relação das publicações excluídas (continuação) 
 

Autor Ano Razão da exclusão Base de 
dados 

Schimanski CC 2012 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Tveit KM 2012 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Díaz-Rubio E 2012 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Wolff RA 2012 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Maughan TS 2011 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Labianca R 2011 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Stamenkovic D 2009 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

Chibaudel B 2009 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Hirata K 2009 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

Mandalà M 2009 Estudo não prospectivo  PUBMED 

Figer A 2007 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

Tournigand C 2006 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Leichman CG 2005 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Suzuki S 2005 Estudo não prospectivo  PUBMED 

Ito K, Nakazato H 2004 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Gunderson LL 2002 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

de Gramont A 2000 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Propper DJ 2000 Estudo não aleatorizado PUBMED 

Van Cutsem E 2000 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

   continua 
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7.3 – Anexo C: Tabela 9 - Relação das publicações excluídas (continuação) 
 

Autor Ano Razão da exclusão Base de 
dados 

Okuno K 1999 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento PUBMED 

Maehara Y 1998 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento  PUBMED 

Carbone PP 1998 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

Konishi T 1998 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

Kodaira S 1997 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

Sugimachi K 1996 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento  PUBMED 

[No authors listed] 1995 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

Tono T 1994 Estudo não prospectivo  PUBMED 

O'Connell MJ 1994 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

Laufman LR 1988 Estudo não prospectivo PUBMED 

Ajani JA 1987 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento  PUBMED 

Clark PI 1987 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento  PUBMED 

Danjoux CE 1985 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

Rominger CJ 1985 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

Baker LH 1976 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático PUBMED 

Yamaguchi A 1994 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático Cochrane 

Tono T 1994 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

[No authors listed] 1995 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Tsuji Y 1995 Estudo não prospectivo Cochrane 

   continua 
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7.3 – Anexo C: Tabela 9 - Relação das publicações excluídas (continuação) 
 

Autor Ano Razão da exclusão Base de 
dados 

Okuno K 1999 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Yasuda D 1994 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento Cochrane 

Wadler S 1998 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento Cochrane 

Wadler S 1990 Estudo não prospectivo Cochrane 

Maughan T 2001 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Mori K 2000 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento Cochrane 

Maughan TS 2003 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Maughan RS 2001 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Ito K, 2004 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Suzuki S 2005 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Tournigand C, 2006 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Alexopoulos CG 2006 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (ASCO) Cochrane 

MandalÃ  M 2009 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Hirata K 2009 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Sasaki K 1998 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (ASCO) Cochrane 

Labianca R, 2011 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Maughan TS 2011 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Adams RA 2011 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

   continua 
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7.3 – Anexo C: Tabela 9 - Relação das publicações excluídas (continuação) 
 

Autor Ano Razão da exclusão Base de 
dados 

Adams R 2010 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Tveit KM 2012 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Ma BBY 2013 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Rominger CJ 1985 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Laufman LR 1988 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Sugimachi K 1996 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Maehara Y 1998 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

de Gramont A 2000 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Propper DJ, 2000 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Tournigand C 2006 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Maindrault-Goebel F 2006 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Konishi T 1998 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Figer A, 2007 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Chibaudel B 2009 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Chibaudel B 2009 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Galal KM 2009 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Bennouna J 2012 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento Cochrane 

Wolff RA 2012 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

   continua 
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7.3 – Anexo C: Tabela 9 - Relação das publicações excluídas (continuação) 
 

Autor Ano Razão da exclusão Base de 
dados 

Schimanski CC 2012 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Sastre J  2012 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Hong YS 2012 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Díaz-Rubio E 2012 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Johnsson Dr A  2013 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

Rosati G 2013 Estudo não aleatorizado Cochrane 

Waddell T 2011 Estudo não aleatorizado Cochrane 

Yalcin S  2013 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) Cochrane 

K. Tveit 2011 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ASCO 

E. Nadal 2005 Estudo não aleatorizado ASCO 

Harpreet Wasan 2012 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) ASCO 

R. Adams 2010 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) ASCO 

R. Adams 2010 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) ASCO 

Copur Mehmet 1999 Estudo não aleatorizado ASCO 

K Sasaki 1998 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ASCO 

Rowe Michelle 1999 Estudo não aleatorizado ASCO 

TS Maughan 2001 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) ASCO 

Scott R. Berry 2013 Estudo não aleatorizado ASCO 

Christophe Tournigand 2013 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ASCO 

Ali Murat Tatli 2013 Estudo não aleatorizado ASCO 

Benoit Samson 2013 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ASCO 

   continua 
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7.3 – Anexo C: Tabela 9 - Relação das publicações excluídas (continuação) 
 

Autor Ano Razão da exclusão Base de 
dados 

Takuya Watanabe 2013 Estudo não aleatorizado ASCO 

Fotios Loupakis 2013 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ASCO 

Miriam Koopman 2013 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) ASCO 

Naomi Hayashi 2013 Estudo não aleatorizado ASCO 

Scott R. Berry 2014 Estudo não prospectivo  ASCO 

Winson Y. Cheung 2014 Estudo não prospectivo  ASCO 

Sara Basta 2014 Estudo não prospectivo  ASCO 

Tatsuya Ioka 2014 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático ASCO 

Praveen Kumar 
Tumula 2014 Estudo não prospectivo  ASCO 

Todd Michael Bauer 2014 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático ASCO 

Alan P. Venook 2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ASCO 

Kuan Rui (Sean) Tan 2014 Estudo não prospectivo  ASCO 

Dirk Arnold 2014 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (ESMO) ASCO 

Koeberle 2013 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ASCO 

K.M. Tveit 2010 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) ESMO 

C.J.A. Punt 2013 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) ESMO 

Naoki Nagata 2013 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ESMO 

H. Hagman 2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ESMO 

H. Schmoll 2014 Estudo não prospectivo ESMO 

P. García Alfonso 2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ESMO 

J. Quidde 2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ESMO 

   continua 
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7.3 – Anexo C: Tabela 9 - Relação das publicações excluídas (continuação) 
 

Autor Ano Razão da exclusão Base de 
dados 

E. Tamburini 2014 Estudo não prospectivo ESMO 

B. Chibaudel 2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ESMO 

Koeberle 2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento ESMO 

Aprile G  2014 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático EMBASE 

Pereira AAL 2014 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Kasper S 2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento  EMBASE 

Riera-Knorrenschild J  2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento  EMBASE 

Feng Q.-Y.  2014 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Mathonnet M.  2014 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Ko Y.J. 2014 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Wasan H.  2014 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) EMBASE 

Schmoll H.-J.  2014 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento  EMBASE 

Mellas N 2014 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Scartozzi M.  2014 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Giampieri R.  2014 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Loupakis F.  2014 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) EMBASE 

Ciunci C.A.  2014 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) EMBASE 

Carter N.J.  2014 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Andrea C.  2014 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Ugolini G.  2014 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Aprile G.  2014 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Custodio A.  2014 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Hui E.P.  2013 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Mikhail S. 2013 Estudo não prospectivo  EMBASE 

   continua 
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7.3 – Anexo C: Tabela 9 - Relação das publicações excluídas (continuação) 
 

Autor Ano Razão da exclusão Base de 
dados 

Yalcin S.  2013 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) EMBASE 

Ma B.B.Y.  2013 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento  EMBASE 

Rossi L. 2013 Estudo não prospectivo  EMBASE 

Tonini G. 2013 Estudo não prospectivo  EMBASE 
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dados (PUBMED) EMBASE 
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Schimanski C.C.  2012 Não comparou QT contínua vs parada completa 
de tratamento  EMBASE 

Itamochi H. 2012 Estudo não relacionado com câncer colorretal 
metastático EMBASE 
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Chibaudel B.  2010 Estudo não prospectivo  EMBASE 
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Chibaudel B.  2009 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
dados (PUBMED) EMBASE 
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Mandalà M.  2009 Artigo duplicado - publicado em outra base de 
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Higgins Jr. G.A.  1984 Não comparou QT contínua vs parada completa 
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metastático EMBASE 

Koeberle D.  2015 
Não comparou QT contínua vs parada completa 
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Martinelli E.  2015 
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de tratamento EMBASE 
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de tratamento EMBASE 
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Comitê de Ética em Pesquisa da  Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo  
cep.fm@usp.br  - 3061-8004 

 

CI ÊNCI A 

 
  O Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, em 17.0 9.14  tomou ciência dos 

documentos apresentados ao  Projeto nº 330 / 14  intitulado “The Effect of 
complete  chemotherapy stop on the overall survical of patients with 
advanced colorectal cancer : A meta-analysis of randomized tr ials” 
apresentado pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – Octavio Frias de 

Oliveira , e por não haver nenhum óbice ético , a proposta foi aprovada.  
 

Pesquisador responsável: Dra. Rachel Simões P. Riechelmann 

Pesquisador executante: Allan Anderson de Lima Pereira 

 

                                        CEP-FMUSP, 17 de Setembro  de 2014. 

                                                               
                         Prof. Dr . Roger  Chammas 

                                                                              Coordenador  
                                                                               Comitê de Ética em Pesquisa 
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Table 2: AMSTAR is a measurement  tool created to assess the methodological quality of systematic reviews.

1. W as an 'a priori' design provided?
The research question and inclusion criteria should be established before the conduct of the review.

 Yes
 No
 Can't answer
 Not applicable

2. W as there duplicate study selection and data extraction?
There should be at least two independent data extractors and a consensus procedure for disagreements should be in place.

 Yes
 No
 Can't answer
 Not applicable

3. W as a comprehensive literature search performed?
At least two electronic sources should be searched. The report must include years and databases used (e.g. Central, EMBASE, 
and MEDLINE). Key words and/or MESH terms must be stated and where feasible the search strategy should be provided. All 
searches should be supplemented by consulting current contents, reviews, textbooks, specialized registers, or experts in the 
particular field of study, and by reviewing the references in the studies found.

 Yes
 No
 Can't answer
 Not applicable

4. W as the status of publication (i.e. grey literature) used as an inclusion criterion?
The authors should state that they searched for reports regardless of their publication type. The authors should state whether 
or not they excluded any reports (from the systematic review), based on their publication status, language etc.

 Yes
 No
 Can't answer
 Not applicable

5. W as a list of studies (included and excluded) provided?
A list of included and excluded studies should be provided.

 Yes
 No
 Can't answer
 Not applicable

6. W ere the characteristics of the included studies provided?
In an aggregated form such as a table, data from the original studies should be provided on the participants, interventions and 
outcomes. The ranges of characteristics in all the studies analyzed e.g. age, race, sex, relevant socioeconomic data, disease 
status, duration, severity, or other diseases should be reported.

 Yes
 No
 Can't answer
 Not applicable

7. W as the scientific quality of the included studies assessed and documented?
'A priori' methods of assessment should be provided (e.g., for effectiveness studies if the author(s) chose to include only 
randomized, double-blind, placebo controlled studies, or allocation concealment as inclusion criteria); for other types of studies 
alternative items will be relevant.

 Yes
 No
 Can't answer
 Not applicable

8. W as the scientific quality of the included studies used appropriately in formulating conclusions?
The results of the methodological rigor and scientific quality should be considered in the analysis and the conclusions of the 
review, and explicitly stated in formulating recommendations.

 Yes
 No
 Can't answer
 Not applicable

9. W ere the methods used to combine the findings of studies appropriate?
For the pooled results, a test should be done to ensure the studies were combinable, to assess their homogeneity (i.e. Chi-
squared test for homogeneity, I2). If heterogeneity exists a random effects model should be used and/or the clinical 
appropriateness of combining should be taken into consideration (i.e. is it sensible to combine?).

 Yes
 No
 Can't answer
 Not applicable

10. W as the likelihood of publication bias assessed?
An assessment of publication bias should include a combination of graphical aids (e.g., funnel plot, other available tests) and/or 
statistical tests (e.g., Egger regression test).

 Yes
 No
 Can't answer
 Not applicable

11. W as the conflict of interest stated?
Potential sources of support should be clearly acknowledged in both the systematic review and the included studies.

 Yes
 No
 Can't answer
 Not applicable
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 The impact of complete chemotherapy stop on the overall survival 
of patients with advanced colorectal cancer in fi rst- line setting: 
A meta-analysis of randomized tr ials      
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  ABSTRACT 

  Background.  The impact of the duration of chemotherapy on the overall survival of patients with metastatic colorec-
tal cancer (mCRC) is controversial and studies have failed to defi ne a clear standard. 
  Methods.  We searched medical literature databases and oncology conferences proceedings for randomized controlled 
trials (RCT) that compared the overall survival of mCRC patients who received continuous fi rst-line chemotherapy until 
disease progression versus those who were offered complete treatment stop after a fi xed number of cycles. Studies 
including targeted agents were also included. A meta-analysis of reported hazard ratios (HRs) for survival was per-
formed. 
  Results.  We retrieved 240 trials, of which six were eligible and fi ve were included in the pooled analysis of overall 
survival (N        3061). The overall survival between continuously delivered chemotherapy and complete stop was not 
statistically different (HR        0.93, 95% CI 0.85 – 1.02; p        0.12; I ²         5%). The results are similar when we analyzed 
separately the trials performing randomization before versus after induction therapy. The median chemotherapy free 
interval in the complete stop group was 3.9 months (3.6 – 4.3 months). Chemotherapy administered until progression was 
associated with more adverse effects and impaired quality of life. 
  Conclusion.  Compared with fi rst-line continuous chemotherapy administered until disease progression, complete treat-
ment stop did not have a detrimental impact on the overall survival of patients with mCRC. Identifi cation of predictive 
biomarkers could help clinicians to select the patients who would benefi t from continuous cancer-directed therapies.   

 Colorectal cancer (CRC) is the fourth most common 
cause of cancer-related death worldwide [1]. Although 
a subset of patients with liver- and/or lung-only 
metastatic disease, local recurrence, or limited intra-
abdominal disease can achieve prolonged disease-free 
intervals by multimodal treatment, most of patients 
with metastatic colorectal cancer (mCRC) are incur-
able. Palliative treatment consists of systemic chemo-
therapy with fl uoropyrimidines in monotherapy or in 
combination with oxaliplatin or irinotecan [2 – 7], with 
or without monoclonal antibodies [8 – 10]. M ultiple 
studies have proved the benefi t of the palliative che-
motherapy on overall survival (OS), regardless of 

sequence used [11,12]. H owever, optimal treatment 
duration of chemotherapy is still unknown and inter-
ventions to reduce drug-related adverse events and to 
preserve quality of life are of prime importance. In 
this context, studies have tested the strategy of inter-
mittent therapy, i.e. allowing patients to enjoy periods 
of complete chemotherapy cessation. Yet, such studies 
have failed to defi ne a clear standard and the best 
treatment schedule is still debatable. 

 In the stop-and-go approach used in OPTIM OX 1 
trial [13], where oxaliplatin-based chemotherapy is 
delivered for a fi xed number of cycles followed by 
maintenance with fl uoropyrimidines until progression, 
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