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1. RESUMO 
 
 

Introdução: O tratamento do câncer de cólon e reto é tarefa multidisciplinar 
bastante complexa, que requer a participação de um grande número de 
especialidades médicas. Por um longo tempo apenas o tratamento cirúrgico 
era considerado, pois este foi considerado um tumor resistente ao 
tratamento sistêmico até meados da década de 90 do século passado, 
sendo essencialmente incurável a partir do momento em que se detectavam 
metástases à distância. Entretanto, as últimas décadas testemunharam um 
notável progresso no conhecimento e tratamento dessa doença, com a 
incorporação de diversos novos fármacos. Material e métodos: Revisamos 
nossa contribuição ao tratamento do câncer de cólon e reto avançado, 
representada por 214 manuscritos indexados (Pubmed, 19/07/2016). Destes, 
selecionamos as publicações que acreditamos representar melhor nossa 
linha de pesquisa, e nossa contribuição ao tratamento destes cânceres. 
Resultados: Contamos hoje com um total de 12 fármacos com atividade 
comprovada contra o câncer de cólon e reto. Participamos de maneira 
fundamental para a aprovação e para a incorporação no uso clínico de três 
destes fármacos, a capecitabina, UFT, e o TAS-102, que são medicações 
orais e substituem com vantagem o 5-fluorouracil utilizado anteriormente. 
Participamos ainda de maneira importante no desenvolvimento clínico do 
irinotecano, da oxaliplatina, do bevacizumabe e do cetuximabe.  Conclusão: 
Participamos ativamente do desenvolvimento de parte substancial dos novos 
fármacos disponíveis para o tratamento clínico do câncer de cólon e reto. A 
disponibilidade desses novos fármacos alterou a história natural desses 
tumores, e hoje os pacientes não apenas podem esperar por aumento 
substancial na sobrevida, mas, em casos favoráveis, a presença de 
metástases à distância não é mais considerada necessariamente um 
impedimento a tratamento com intuito curativo.    
 
DESCRITORES: Câncer de cólon e reto, Ensaios clínicos, Novos fármacos. 
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2. INTRODUÇÃO 
 

O câncer de cólon e reto é uma doença relativamente comum, 

figurando entre as cinco primeiras causas de morte por neoplasia no Brasil e 

no mundo.(1, 2) Trata-se, na maioria das vezes, de um adenocarcinoma, 

afetando preferencialmente pessoas com mais de 50 anos de idade, embora 

possa ser ocasionalmente encontrado em pessoas bem mais jovens, 

particularmente quando associado a síndromes genéticas hereditárias.(3) A 

distribuição demográfica deste câncer, com incidência bastante alta nos 

países mais desenvolvidos do ocidente, leva à suspeita de que fatores como 

nutrição e atividade física possam estar correlacionados ao seu 

aparecimento.(4-6) Apesar de ainda menos prevalente no Brasil do que em 

países europeus e nos Estados Unidos, o câncer de cólon e reto já é um 

problema sério em nosso meio, e as estimativas publicadas na página da 

internet do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o Brasil apontam 

incidência de mais de 39.000 novos casos em 2016.  

O tratamento unicamente cirúrgico ou a combinação de cirurgia e 

quimioterapia adjuvante resultam em cura para um número substancial de 

pacientes, mas o prognóstico para pacientes com doença metastática é 

desanimador.(7, 8) Apesar das dificuldades ainda encontradas, o 

desenvolvimento de novos fármacos, tanto quimioterápicos como 

moleculares, resultou em uma modificação da história natural dessa doença, 

gerando um aumento substancial da sobrevida mediana, com ótima 

qualidade de vida para os pacientes.(8, 9) Uma consequencia importante 
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destes avanços na eficiência do tratamento sistêmico foi que o uso judicioso 

de combinações terapêuticas, incluindo novos fármacos e cirurgia, levou a 

um aumento importante no número de pacientes com câncer metastático 

tratados com intento curativo.(10)  

Neste trabalho, abordaremos a evolução no tratamento oncológico 

clínico do câncer de cólon e reto, enfatizando nossa contribuição para o 

desenvolvimento de novos fármacos já incorporados ao armamentário 

oncológico disponível para o tratamento desta patologia. 
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3. O TRATAMENTO DE ACORDO  
COM O ESTADIAMENTO 

 

Após a definição da orígem e da histologia do tumor, a informação 

mais relevante para a determinação do prognóstico e para a escolha do 

tratamento adequado para um paciente com câncer é o seu estadiamento. 

Embora possa ser frequentemente estimado clinicamente, o estadio do 

carcinoma de cólon e reto é historicamente, e fundamentalmente cirúrgico. O 

sistema proposto por Dukes(11) foi utilizado por muitas décadas, mas caiu em 

desuso nofinal do século XX. Foi substituído pelo sistema TNM (“Tumor, 

Node, Metastasis”). O T (Tumor) é classificado como: TX (tumor não-

avaliável); Tis (carcinoma in situ); T1 (tumor infiltra a submucosa); T2 (tumor 

infiltra a muscular própria); T3 (tumor infiltra até a subserosa ou gordura 

perirretal) ou T4 (tumor invade outros órgãos ou estruturas e/ou perfura o 

peritônio visceral). O N (Linfonodo) é classificado como: N0 (sem metástases 

linfonodais); N1 (metástases em um a três linfonodos regionais) ou N2 

(metástases em quatro ou mais linfonodos regionais). Já o M (Metástases) é 

classificado apenas como M0 (sem metástases à distância) ou M1 

(metástases à distância). Este sistema é facilmente reproduzível e 

correlaciona-se muito bem com a sobrevida dos pacientes, como 

demonstrado na Tabela 1. O uso de marcadores moleculares, e mais 

recentemente a avaliação de DNA ou células tumorais circulantes representa 

uma nova linha de pesquisa no estadio de pacientes com câncer, mas ainda 

é considerado experimental, não sendo usado na prática clínica(12, 13). 
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Tabela 1 - Estadio TNM para tumores de cólon e reto e expectativa de sobrevida  

Estadio TNM Sobrevida em 5 anos 

0 TispN0M0 100% 

I T1-2pN0M0 93,2% 

IIa T3pN0M0 84,7% 

IIb pT4pN0M0 72,2% 

IIIa T1-2pN1M0 83,4% 

IIIb T3-4pN1M0 64,1% 

IIIc qqTpN2M0 44,3% 

IV qqTqqNM1 8,1% 

- Sobrevida em 5 anos baseada no TNM ao diagnóstico 

 

A cirurgia continua sendo o tratamento mais efetivo para pacientes 

com câncer de cólon e reto, sempre que tecnicamente possível. A sobrevida 

global em 5 anos para pacientes estadio I é de mais de 90%, mas de apenas 

10% para pacientes com estadio IV.(14) Grandes esforços têm sido feitos 

para a elaboração de estratégias que facilitem a detecção precoce da 

doença, o que deve resultar em maior número de pacientes curados com 

cirurgia.(15-17) Aproximadamente 80% dos pacientes são diagnosticados em 

estadios I a III,(14) mas apesar disso, um número substancial desses 

pacientes apresentará eventualmente doença metastática devido à doença 

residual não aparente no momento da cirurgia.  

 

Como acontece em grande parte dos tumores sólidos, a detecção 

precoce possibilita altas taxas de cura neste tipo de neoplasia, superando 

90%. Até mesmo por conta deste baixo risco de recidiva, a recomendação 
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de tratamento não se alterou na última década, estando ainda restrita ao 

tratamento cirúrgico, e não há indicação de tratamento adjuvante. Portanto, 

não há desenvolvimento de novos fármacos nesta indicação, com a 

pesquisa ficando praticamente restrita a alternativas cirúrgicas e 

radioterápicas, principalmente em pacientes com adenocarcinomas de reto 

distal.(18, 19)  

 

Uma das áreas que ainda apresentam grande controvérsia envolve 

o tratamento de pacientes com estádio II. Há uma diferença importante entre 

o tratamento de tumores de cólon ou de reto nesta situação. Os tumores 

originados no cólon são tratados com ressecção cirúrgica e, dependendo do 

grau de risco, quimioterapia adjuvante. Pacientes com instabilidade de 

microssatélite de alta freqüência (MSI-H) e sem outros fatores de alto risco 

têm baixo risco de recorrência.(20) Como o benefício da quimioterapia nesse 

grupo nunca foi demonstrado, não se recomenda quimioterapia adjuvante.  

 

Pacientes com tumores primários perfurados ou obstruídos, tumores 

com invasão linfovascular ou perineural, CEA pré-operatório > 10 ng/mL, 

menos de 14 linfonodos regionais analisados no espécime cirúrgico, tumores 

aneuplóides, ou pobremente diferenciados têm risco de recorrência elevado, 

e usualmente recebem tratamento quimioterápico adjuvante,, usualmente 

limitada ao uso de uma fluoropirimidina como terapia única.(21, 22) Embora a 

redução de risco tenha a mesma magnitude daquela observada em 

pacientes com estadio III,(23) devido ao risco menor, o benefício absoluto do 
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tratamento adjuvante nos pacientes em estadio II é pequeno e permanece  

controverso.(22)  

 

Em comparação com os pacientes com câncer de cólon, os 

pacientes com adenocarcinoma de reto com estadio II apresentam 

historicamente um maior risco de recorrência local, e são usualmente 

tratados de forma análoga aos pacientes com estadio III, recebendo 

tratamento com rádio e quimioterapia baseada em 5-fluorouracil (5-FU) ou 

uma das fluoropirimidinas orais.(24-26) A maioria dos estudos em andamento 

começa a questionar a necessidade deste tratamento mais intenso, focando 

na limitação da indicação de radioterapia, e na necessidade de 

administração de quimioterapia para todos estes pacientes.  

 

O risco de recorrência de pacientes com câncer de cólon e reto 

estadio III é naturalmente mais elevado, e o tratamento usualmente inclui a 

ressecção cirúrgica seguida de quimioterapia adjuvante baseada em 5-FU, 

ou um de seus equivalentes orais, preferencialmente combinado com 

oxaliplatina.(27, 28) No caso dos pacientes com adenocarcinoma de reto, o 

tratamento ainda inclui o uso de neoadjuvância com quimiorradioterapia.(29) 

Os regimes utilizados na adjuvância em casos de câncer de cólon e reto são 

similares, sendo desenvolvidos baseados na experiência adquirida no 

tratamento de pacientes com doença avançada. Aqueles fármacos e 

regimes que se mostram ativos contra doença macroscópica são, então, 

investigados na adjuvância. Embora se espere um melhor resultado em 
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relação à cura, pois há apenas doença microscópica presente, nem sempre 

a realidade confirma esta expectativa, e o tratamento adjuvante não 

apresentou nenhum avanço importante desde o início deste século.  

 

Em relação aos tumores do reto, há sérias dúvidas quanto ao 

benefício da adjuvância para pacientes que tenham recebido tratamento 

combinado antes da cirurgia. Um grande estudo de fase III está atualmente 

recrutando pacientes com câncer de reto no Instituto do Câncer do Estado 

de São Paulo (ICESP-HC-FMUSP). Após quimiorradioterapia neoadjuvante, 

os pacientes são aleatorizados para receberem quimioterapia adjuvante, 

seguindo o tratamento padrão atual, ou observação. Mais de 100 pacientes 

já foram incluídos, e espera-se que em poucos anos possamos definir com 

precisão o real benefício do uso de quimioterapia adjuvante para estes 

pacientes.   

 

Tradicionalmente, a presença de metástases à distância, 

caracterizando um estádio IV, indicava uma doença que não era passível de 

tratamento curativo. No entanto, esta realidade mudou drasticamente nas 

últimas décadas, e pacientes com doença avançada ocasionalmente se 

beneficiem de tratamento cirúrgico.(10)  O tratamento inicial frequentemente é 

feito com quimioterapia sistêmica.(7, 8, 30, 31) Esse tratamento evoluiu muito 

nas últimas décadas, com a integração de novas classes terapêuticas, mas 

a espinha dorsal de todos os regimes utilizados continua sendo o 5-FU.(7, 31-

35) Muito raramente, o uso de quimioterapia sistêmica pode resultar em cura 
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para os pacientes com doença metastática, mas isso ocorre tão 

infrequentemente que não deve ser considerado como um resultado factível 

na prática clínica usual.(36) 

 

Os novos tratamentos baseiam-se em seis classes e em, pelo 

menos, 13 fármacos diferentes, listados na Tabela 2, o que possibilita um 

número extremamente alto de combinações, tornando possível e desejável a 

individualização do tratamento para cada doente. Entretanto, para que essa 

prática se torne uma realidade no dia a dia, é fundamental que os 

mecanismos moleculares dos tumores sejam identificados claramente, 

possibilitando uma escolha terapêutica inteligente e com melhores chances 

de sucesso.  

 

Como discutido anteriormente, talvez a maior mudança de 

paradigma no tratamento destes tumores advenha do grande impacto dos 

regimes quimioterápicos modernos na doença metastático e consequente 

aumento no número de pacientes que são tratados cirurgicamente com 

intuito curativo, particularmente quando a doença restringe-se a apenas um 

órgão, e principalmente quando esse órgão é o fígado.(10, 37, 38) A melhor 

seleção de terapias sistêmicas, associada a maior atividade contra o câncer 

de cólon e reto possibilitará que um maior número de doentes possa ter sua 

doença controlada por tempo mais longo e, em casos selecionados, 

tornarem-se candidatos a tratamento curativo.(39) 
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Tabela 2 – Drogas quimioterápicas e moleculares com atividade em câncer de cólon e 

reto 

Drogas Via de administração Alvo 

Fluoropirimidinas 
5-fluorouracil 
UFT 
Capecitabina 
S-1 
TAS-102 

 
Endovenosa 
Oral 
Oral 
Oral 
Oral 

Timidilato sintetase 

Raltitrexed Endovenosa Timidilato sintetase 

Platinas 
Oxaliplatina 

 
Endovenosa 

DNA 

Inibidor de topoisomerase 
Irinotecano 

 
Endovenosa 

Topoisomerase I 

Anti-VEGF 
Bevacizumabe 
Ramucirumabe 
Regorafenibe 

 
Endovenosa 
Endovenosa 
Oral 

Fator de crescimento vásculo-
endotelial 

Anti-EGFR 
Cetuximabe 
Panitumumabe 

 
Endovenosa 
Endovenosa 

Receptor do fator de 
crescimento endotelial 
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4. CONTRIBUIÇÃO AO TRATAMENTO 
DO CÂNCER DE CÓLON E RETO 

 

O descobrimento e desenvolvimento de novos fármacos e regimes 

para o tratamento de qualquer tipo de neoplasia é extremamente laborioso, 

com necessidade de envolvimento de centenas de investigadores e milhares 

de pacientes. Entre o desenvolvimento pré-clínico inicial, e a 

comercialização final do produto, o processo frequentemente requer mais de 

uma década de esforços e perto de um bilhão de dólares em investimentos. 

Após a aprovação inicial, o desenvolvimento ainda pode levar muitos anos, 

ou mesmo décadas, já que este mesmo fármaco será testado em 

combinação com outros produtos com atividade na doença em questão e em 

outras afecções.  

O desenvolvimento de novos fármacos divide-se usualmente em 

duas partes: uma inicial, feita em laboratório, com o auxílio de linhagens 

celulares e animais, e uma subsequente, com a administração em seres 

humanos. Esta segunda etapa divide-se ainda em 4 fases de pesquisa, cada 

vez mais sofisticadas. Nossa linha de pesquisa principal foca a identificação 

e o desenvolvimento clínico de novos fármacos para o tratamento de câncer 

de cólon e reto, por meio de estudos clínicos (Tabelas 3A e B).  
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Tabela 3A – Lista de estudos de desenvolvimento de novos fármacos (fase I), com 
participação deste autor 

Fármaco Estágio atual de desenvolvimento Referência 

S-1 Fase III (Comercialmente disponível) (40, 41) 

Exatecano (DX-8951f) Estudo de fase III negativo, 
desenvolvimento foi cancelado 

(42, 43) 

TAS-102 Fase II Fase III (Comercialmente 
disponível) 

(44, 45) 

Emitefur Estudo de fase III negativo, 
desenvolvimento foi cancelado 

(46) 

MitoExtra Fase II (47) 

BOF-A2 Desenvolvimento abandonado após estudo 
de fase I  

(48) 

MDAM Desenvolvimento abandonado após estudo 
de fase I 

(49) 

FK-317 Desenvolvimento abandonado após estudo 
de fase I 

(50) 

RPR-109881A Desenvolvimento abandonado após estudo 
de fase I 

(51) 

 

 

Tabela 3B - Estudos de fase I de combinações de novos fármacos, com participação 
deste autor 

Combinação Estado atual de desenvolvimento Referência 

Docetaxel e ciclofosfamida Comercialmente disponível (52) 

Irinotecano e oxaliplatina Comercialmente disponível (53) 

Semaxanib e irinotecano 
Desenvolvimento do semaxanib 
abandonado após estudo de fase III 
negativo 

(54) 

UFT e radioterapia Comercialmente disponível (55-57) 

Tirapazamina e ciclofosfamida Fase II (58) 

 

A seguir será apresentada de forma mais pormenorizada essa 

contribuição dividida por classe farmacológica.  
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4.1 NOVAS FLUOROPIRIMIDINAS 
 

Antecipando uma tendência que se tornou muito forte apenas 

recentemente, o 5-FU foi desenvolvido de maneira racional, e não empírica, 

por Heidelberger et al.(59), em 1957. Sessenta anos depois, este fármaco 

continua sendo o agente quimioterápico mais utilizado no tratamento de 

tumores de cólon e reto.(7, 60) Essa medicação é bastante ativa, e 

extremamente versátil, podendo ser administrada como agente único, 

combinado com agentes moduladores ou em regimes com outras 

medicações antitumorais, tais como irinotecano, oxaliplatina, bevacizumabe 

ou cetuximabe.(30) Após todos estes anos e apesar de tantos novos agentes, 

surpreendentemente, todos os regimes quimioterápicos utilizados em 

primeira linha no tratamento de câncer de cólon e reto continuam baseados 

no 5-FU.(7, 60)  

 

Após sua entrada na circulação sangüínea, a maior parte do 5-FU 

infundido é rapidamente convertida pela enzima desidrogenase de 

dihidropirimidina (DPD) em metabólitos inativos.(61, 62) O restante do 5-FU 

entra em uma via anabólica, sendo convertido em monofosfato de 

fluorouridina, que, por sua vez, é convertido em difosfato de fluorouridina e, 

posteriormente, em trifosfato de fluorouridina (FUTP) ou monofosfato de 

fluorodeoxiuridina (FdUMP).(63, 64) Como a concentração de DPD no trato 

digestório é altamente variável, a absorção oral de 5-FU e 
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suabiodisponibilidade são muito erráticas.(33, 65, 66) Portanto, a melhor via de 

administração é a endovenosa. 

 

O mecanismo de citotoxicidade do 5-FU inclui inibição de síntese de 

DNA a partir da inibição da enzima timidilato sintase (TS) pelo FdUMP e da 

inibição da síntese de RNA, quando o FUTP é incorporado no RNA.(67, 68) A 

taxa de resposta global da maioria dos estudos fica ao redor de 15%. 

Pacientes tratados com 5-FU como agente único apresentam sobrevida 

mediana próxima de 11 meses, comparada aos 6 a 9 meses vistos naqueles 

com suporte clínico exclusivo.(69, 70) 

 

O 5-FU pode ainda ser administrado de forma rápida, na forma de 

infusão de poucos minutos ou de forma contínua, por períodos variando 

entre 24 horas e 21 dias.(71-73) Metanálise incluindo estudos que haviam 

comparado infusões rápidas e contínuas de 5-FU como tratamento para 

adenocarcinomas de cólon e reto demonstrou que as infusões contínuas são 

superiores, em termos de resposta objetiva (22% versus 14%) e sobrevida 

mediana (12,1 meses versus 11,3 meses).(74) No entanto, o uso de infusões 

contínuas por longos períodos de tempo apresenta desafios logísticos 

consideráveis, devido ao requerimento de acesso central, bem como 

bombas de infusão portáteis ou longos períodos de hospitalização, 

identificando-se, portanto, a necessidade de uma alternativa mais prática.(33, 

75, 76)  
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Os efeitos colaterais da infusão rápida do 5-FU e a inconveniência 

das infusões prolongadas levaram diversos investigadores a procurarem 

maneiras alternativas de administração do 5-FU, incluindo drogas orais 

precursoras, como o tegafur(77, 78), uracil com tegafur (UFT)(79) e 

capecitabina.(80) O uso das fluoropirimidinas orais proporciona uma 

exposição prolongada ao 5-FU, com picos plasmáticos menores aos 

observados com 5-FU em bolus.(33) Como demonstrado nos regimes de 

infusão contínua, isso pode reduzir os efeitos tóxicos associados à alta 

concentração plasmática do 5-FU, como neutropenia e mucosite. Outro fator 

importante é a conveniência do tratamento, e pacientes com câncer tendem 

a preferir a medicação administrada por via oral, desde que se mantenha a 

eficácia do tratamento.(81) Quatro fluoropirimidinas orais: UFT, S-1, 

capecitabina e TAS-102, estão disponíveis comercialmente em diversos 

países, ainda que no Brasil apenas a capecitabina esteja presente.   

 

4.1.1 Desenvolvimento do UFT e leucovorin 

O tegafur é uma fluoropirimidina originalmente sintetizada por Hiller 

et al.(82) Essa droga foi investigada originalmente para administração 

endovenosa e seu uso foi abandonado devido às altas taxas de 

neurotoxicidade.(83, 84) No entanto, as características farmacodinâmicas do 

tegafur permitem seu uso como uma formulação oral, o que gerou grande 

interesse entre investigadores e médicos japoneses.(85) 

Na década de 1980, o desenvolvimento dessa medicação como 

opção oral ao 5-FU ganhou força no Japão. Quando administrado por via 
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oral, o tegafur é absorvido de forma intacta e não é metabolizado pela DPD 

na luz intestinal. Uma vez absorvido, o tegafur é transformado em 5-FU, 

primariamente no fígado, e entra nas mesmas vias metabólicas do 5-FU 

administrado por via endovenosa, com o mesmo perfil de atividade.(86-88)  

 

No UFT, o tegafur é combinado com uracil numa razão molar de 

1:4.(89-91) O uracil é o substrato natural da enzima DPD e compete 

favoravelmente com o 5-FU pela enzima, resultando em meia-vida mais 

prolongada do 5-FU, o que mimetiza uma infusão contínua.(90, 91) O UFT 

tornou-se rapidamente um dos fármacos mais utilizados no tratamento de 

tumores originados no trato gastrintestinal no Japão e gerou interesse 

considerável no mundo ocidental. 

 

Baseado na experiência japonesa, bem como na similaridade do 

UFT com o 5-FU, os primeiros estudos utilizando UFT e leucovorin foram 

dirigidos para pacientes com adenocarcinomas de cólon e reto.(91) Em um 

estudo de fase II, incluindo 45 pacientes, foi descrita uma taxa de resposta 

de 42%, com toxicidade bastante aceitável. O efeito colateral mais comum 

foi novamente diarréia, com quatro pacientes apresentando grau 3 dessa 

toxicidade.(92)  

 

   Estudo de fase III para registro do UFT e leucovorin 

Os resultados promissores obtidos nas pesquisas de fase II 

levaram, a um grande estudo randomizado de fase III, comparando UFT e 
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leucovorin com ao uso de 5-FU e leucovorin. O estudo incluiu pacientes sem 

tratamento prévio, com câncer de cólon e reto metastático.(93) No total, 816 

pacientes participaram do estudo, recebendo um regime de 300 mg/m2/dia 

de UFT combinado com 25-30 mg de leucovorin três vezes ao dia por 28 

dias, repetidos a cada 35 dias, ou o regime clássico da Clínica Mayo, 

incluindo 425 mg/m2/dia de 5-FU endovenoso, combinado com 20 mg/m2/dia 

de leucovorin por cinco dias, repetido a cada 28 dias, como braço-controle. 

Os resultados estão resumidos na Tabela 4. Não houve diferença 

significante quanto à taxa de resposta (12% versus 15%), tempo para 

progressão (3,5 versus 3,8 meses) ou quanto à sobrevida mediana (12,4 

versus 13,4 meses) entre o grupo que recebeu UFT e leucovorin e o grupo 

que recebeu 5-FU e leucovorin, respectivamente.(93) Pacientes expostos a 

UFT e leucovorin tiveram menos neutropenia severa, diarréia (67% versus 

76%) e estomatite (24% versus 75%) do que aqueles expostos ao 5-FU e 

leucovorin endovenosos.(93) Este estudo serviu de base para a aprovação do 

uso de UFT e leucovorin contra adenocarcinomas de cólon e reto ao redor 

do mundo, incluindo Brasil. No entanto, atualmente o produto não é mais 

comercializado em nosso meio. 

  

Tabela 4 - Resultado do estudo de fase III para registro do UFT e leucovorin  

 5-FU e leucovorin UFT e leucovorin 

Taxa de resposta 15% 12% 

Tempo para progressão 3,8 meses 3,5 meses 

Sobrevida mediana 13,4 meses 12,4 meses 

* nenhuma comparação atingiu significância estatística(93)  
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  Aprovação do UFT e leucovorin no Japão 

No Japão, o UFT foi desenvolvido como agente único e a agência 

regulatória japonesa (Koseisho) não aceitou imediatamente os resultados do 

estudo de fase III como suporte para a aprovação do uso do UFT com 

leucovorin naquele país. Houve uma dúvida no Japão de que eventuais 

diferenças no metabolismo das medicações orais em nipônicos poderia levar 

a diferenças em relação à aplicabilidade dos resultados obtidos no estudo 

ocidental para a população japonesa em geral. Com intuito de gerar as 

informações necessárias de eficácia e de farmacocinética comparada entre 

as duas populações, desenhou-se junto ao Dr. Shirao, do Instituto Nacional 

do Câncer em Tóquio, um estudo-ponte no qual incluíram-se 45 pacientes 

americanos, sem ascendência oriental, e 44 pacientes japoneses.(94) Ambos 

os grupos receberam a dose de 300 mg/m2/dia e leucovorin 75 mg/dia, 

divididos em três doses diárias, por 28 dias, seguidos por 7 dias de 

descanso. Os resultados estão resumidos na Tabela 5. A taxa de resposta 

foi de 36,4% para os pacientes japoneses e de 34,1% para os pacientes 

americanos, sem diferença estatística. A incidência de diarréia foi de 9% 

entre os japoneses e de 22% entre os americanos, e as demais toxicidades 

foram equivalentes entre os dois grupos. Embora tenha sido notada uma 

pequena diferença na área sob a curva e na concentração máxima de 5-FU 

entre os pacientes japoneses, esta não apresentou significância estatística. 

Baseada no estudo de fase III(93) e neste estudo-ponte(94), a agência 

regulatória japonesa aprovou o uso da combinação também no Japão. 
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Tabela 5 - Resultados do estudo ponte de UFT e leucovorin entre EUA e Japão 

 UFT e leucovorin 
Japão 

UFT e leucovorin 
EUA 

Taxa de resposta 36,415% 34,1% 

Diarréia graus 3 e 4 9% 22% 

* nenhuma comparação atingiu significância estatística (93)  

 

    Novo esquema para a administração de UFT e leucovorin 

Um dos maiores entraves quanto ao uso de UFT e leucovorin era a 

necessidade de que a dose diária fosse dividida em três doses, uma a cada 

8 horas. Como os pacientes recebem a medicação por meses, quanto maior 

o número de administrações diárias, mais difícil se torna manter a aderência 

ao tratamento. Decidiu-se, então, desenhar e conduzir estudo de fase II, 

multicêntrico, com 98 pacientes, com o objetivo de demonstrar a 

equivalência no tempo de progressão com o uso de UFT e leucovorin 

administrados duas vezes ao dia, com o uso da mesma combinação 

administrada três vezes ao dia. Objetivos secundários incluíram análise de 

toxicidade, resposta objetiva e sobrevida global. Os resultados estão 

resumidos na Tabela 6. O tempo mediano de progressão foi de 3,8 meses, 

comparado com 3,5 meses observados com o uso da medicação três vezes 

ao dia e a taxa de resposta foi de 11%, com sobrevida mediana de 12,8 

meses, comparável aos resultados de 12% e 12,4 meses obtidas com o uso 

da combinação três vezes ao dia. A incidência de diarréia com graus 3 e 4 

foi de 30% no regime de administração duas vezes ao dia e 21% no de três 

vezes ao dia. Esses resultados sugerem que o uso de UFT e leucovorin 
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duas vezes ao dia tem eficácia e toxicidade similares àquelas obtidas com o 

uso da mesma medicação três vezes ao dia, possibilitando maior 

conveniência no uso dessa combinação.(95, 96) 

 

Tabela 6 - Resultado do estudo de fase II de UFT e leucovorin administrados duas 
vezes ao dia, comparado aos resultados históricos do estudo de fase III  

 UFT e leucovorin 
2 vezes ao dia 

UFT e leucovorin 
3 vezes ao dia 

Taxa de resposta 11% 12% 

Tempo para progressão 3,8 meses 3,5 meses 

Sobrevida mediana 12,8 meses 12,4 meses 

Diarréia graus 3 e 4  30% 21% 

* comparação sem valor estatístico(93)  

 

 

4.1.2 Desenvolvimento da capecitabina 

A capecitabina também é um fármaco precursor do 5-FU, 

desenvolvido racionalmente como alternativa para o 5-FU endovenoso.(33) 

Este fármaco é absorvido intacto no intestino e metabolizado no fígado em 

5´DFCR pela enzima carboxilesterase e, em uma segunda etapa, em 

5DFUR pela enzima citidina deaminase no fígado e tecidos tumorais. A 

última etapa da transformação ocorre, preferencialmente, em tecidos 

tumorais, nos quais 5´DFUR é transformado em 5-FU pela enzima timidina 

fosforilase(97, 98).  

 

 



Hoff PM.  Evolução do tratamento clínico do câncer de cólon e reto 23 

Estudo de fase III para registro da capecitabina 

Em estudo de fase III, comparou-se o uso de capecitabina  

2.500 mg/m2/d por duas semanas, a cada três semanas, com 5-FU em bolus 

na dose de 425mg/m2 associado a leucovorin 20 mg/m2/d por cinco dias a 

cada quatro semanas como primeira linha para câncer metastático de 

cólon.(99) O mencionado estudo randomizou 605 pacientes e os resultados 

estão resumidos na Tabela 7.  

 

Demonstramos um aumento significativo na taxa de resposta no 

grupo de pacientes tratados com a capecitabina (24,8% versus 15,5%). Não 

houve diferença significante na sobrevida livre de progressão, nem na 

sobrevida global mediana (P = 0,24)(99). A toxicidade observada entre os 

pacientes que receberam a capecitabina foi menor, com menos efeitos 

adversos graves e menor número de internações hospitalares. Os efeitos 

adversos mais comuns nos pacientes do grupo da capecitabina foram 

síndrome de mão e pé, e diarréia, enquanto os do grupo do 5-FU foram a 

mucosite e a neutropenia.(99) 

 

Um segundo estudo similar, com 602 pacientes, foi conduzido por 

Van Cutsem et al.(100), confirmando os resultados obtidos no nosso estudo. 

Houve aumento significativo da taxa de resposta no grupo da capecitabina 

(26,6% versus 17,9%), com sobrevida mediana semelhante nos dois 

grupos.(100) Como os dois estudos tinham o mesmo desenho, fez-se uma 

análise combinada, confirmando os resultados individuais dos estudos, 
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fortalecendo o poder estatístico da análise.(101) Esses resultados levaram à 

aprovação do uso comercial da capecitabina no tratamento de 

adenocarcinomas de cólon e reto em praticamente todo o mundo, incluindo o 

Brasil, onde ainda é fartamente utilizada nesta e em outras indicações. Sua 

flexibilidade permitiu sua incorporação em diversos regimes quimioterápicos, 

incluindo tumores de mama, esôfago, estômago, pâncreas, entre outros.(32, 

102) 

 

Tabela 7 - Resultados do estudo de fase III para registro da capecitabina  

 5-FU e leucovorin Capecitabina 

Taxa de resposta 15,5% 24,8% 

Tempo para progressão 4,7 meses 4,3 meses 

Sobrevida mediana 13,3 meses 12,5 meses 

* Apenas a diferença na taxa de resposta atingiu significância estatística (P = 0.005)(93)  

 

           Seleção dos pacientes 

O estudo da fase III foi fator determinante na aprovação do uso da 

capecitabina como alternativa ao uso do 5-FU em primeira linha para 

pacientes com câncer de cólon e reto.(99) Historicamente, pacientes com 

essa neoplasia que tivessem progredido com o uso de 5-FU eram tratados 

com a mesma medicação, alterando-se apenas o regime de administração, 

baseado em estudos pequenos sem poder estatístico real que indicava, 

nesses casos, taxa de resposta ao redor de 10%.(103) Como o mecanismo de 

ativação da capecitabina favorece sua acumulação nos tecidos tumorais,(97) 
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houve natural interesse no uso desse fármaco como forma de tratamento 

para pacientes cujos tumores haviam previamente progredido durante o uso 

de 5-FU. Desenhamos e conduzimos um estudo de fase II, avaliando o 

benefício do uso de capecitabina nessa situação.(104) Pacientes que haviam 

progredido anteriormente, durante tratamento com 5-FU e leucovorin, 

receberam a dose padrão de capecitabina, 1250 mg/m2/dia, por 14 dias, 

seguidos por sete dias de descanso, com ciclos repetindo-se a cada 21 dias. 

O desenho estatístico utilizado era o de Simon, e previa dois estágios de 

inclusão de pacientes, com o segundo estágio sendo aberto apenas se 

houvesse pelo menos uma resposta objetiva no grupo inicial.(105, 106) Os 

pacientes eram reavaliados com exames de imagem a cada seis semanas, 

já que o objetivo primário era a determinação da taxa de resposta objetiva. 

Incluíram-se 23 pacientes, e a taxa de resposta foi de 0%. Portanto, o estudo 

foi encerrado após o primeiro estágio, já que não haveria chance estatística 

real de que a inclusão de novos pacientes alterasse o resultado final. Metade 

dos pacientes teve estabilização da doença e o tempo mediano de 

progressão foi de 64 dias. A sobrevida mediana foi de 389 dias, mas 

virtualmente todos os pacientes receberam tratamento de terceira linha com 

irinotecano, o que explica esta sobrevida bastante razoável.(104) As 

toxicidades ficaram dentro do esperado, sendo as mais comuns a diarréia e 

a síndrome mão-pé. O estudo, apesar de negativo, é muito importante 

dentro da literatura mundial, pois permite descartar com segurança o uso de 

capecitabina como regime de resgate como fármaco único, o que pode 
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representar ganhos importantes para os pacientes e para os serviços de 

saúde, já que se poupa a despesa financeira advinda de tratamento ineficaz.  

 

 

4.1.3 Desenvolvimento do S-1 

 

Estudo de fase I do S-1 em pacientes ocidentais 

O novo fármaco conhecido como S-1 foi desenvolvido no Japão,(107) 

na década de 90. Trata-se de um fármaco composto, no qual o tegafur, que 

também é utilizado como fonte de 5-FU no UFT, é combinado com dois 

novos fármacos. O primeiro é o chloro-2.4-dihidroxipiridineo (CDHP), um 

bloqueador da enzima DPD, centenas de vezes mais potente que o uracil. O 

segundo é o oxonato de potássio, usado para bloquear a ação do 5-FU na 

mucosa intestinal, reduzindo o risco de diarréia.(108, 109) Estudos iniciais feitos 

no Japão confirmaram a alta atividade antitumoral desse fármaco, 

particularmente contra tumores do trato gastrintestinal.(110-112) A dose 

preconizada no Japão é de 40 mg/m2 duas vezes ao dia, por 28 dias, a cada 

35 dias, e a toxicidade limitante é a neutropenia, com incidência muito baixa 

de diarréia.(112) 

 

Devido aos resultados encorajadores reportados pelos 

investigadores japoneses, decidiu-se desenvolver este fármaco também na 

população ocidental. Desenhou-se e conduziu-se o primeiro estudo de fase I 

com S-1 na população ocidental,(40, 41) para determinação da dose máxima 
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tolerada, bem como avaliação de farmacocinética. Com base na experiência 

japonesa, estabeleceu-se a dose inicial em 30 mg/m2 duas vezes ao dia, por 

28 dias seguidos por sete dias de descanso, em ciclos de 35 dias. Dezesseis 

pacientes foram incluídos no estudo, todos com tumores sólidos 

metastáticos, sem outras opções de tratamento. Para nossa grande 

surpresa, já no primeiro grupo de pacientes encontrou-se toxicidade limitante 

na forma de diarréia em um paciente e, quando se tentou aumentar a dose 

para o segundo grupo, obteve-se 100% de toxicidade limitante, na forma de 

3/3 pacientes com diarréia grau 3. O protocolo foi modificado com a inclusão 

de um nível intermediário, mas mesmo com uma dose de 35 mg/m2 duas 

vezes ao dia, observou-se diarréia limitante em três dos quatro pacientes 

tratados, levando ao retorno da dose utilizada no nível 1. Apesar de todos os 

pacientes serem previamente tratados, um paciente com adenocarcinoma de 

cólon apresentou redução de mais de 50% nos diâmetros do tumor, 

permanecendo com a doença controlada por período relativamente longo.(40)  

 

 

Elucidação da farmacocinética do S-1 

Embora o estudo de fase I tenha confirmado o potencial de 

atividade do S-1 em pacientes ocidentais, a toxicidade limitante e dose 

máxima tolerada foram substancialmente diferentes daquelas reportadas 

anteriormente por investigadores japoneses.(40, 108, 113) Pacientes ocidentais 

apresentaram diarréia como toxicidade limitante e a dose máxima tolerada 

foi de 30 mg/m2 duas vezes ao dia, enquanto os japoneses apresentam 
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neutropenia como toxicidade limitante e toleram uma dose de até 40 mg/m2 

duas vezes ao dia. Esses resultados foram confirmados por estudos 

subseqüentes conduzidos na Europa,(114) dificultando até hoje o 

desenvolvimento do S-1 no hemisfério ocidental.  

Numa tentativa de melhor explicar as diferenças encontrada nessas 

duas populações, conduziu-se, em conjunto com investigadores europeus e 

japoneses, uma análise combinada de nossos estudos de 

farmacocinética.(115) Nessa análise, o comportamento do tegafur, CDHP, 

oxonato de potássio e 5-FU foi muito similar entre as populações avaliadas, 

embora diferenças relativamente importantes tenham sido encontradas na 

dose final de 5-FU, aparentemente devido à diferença significante nas 

massas corpóreas observadas nas diferentes populações, com os pacientes 

japoneses apresentando índices muito menores do que os outros pacientes. 

Explicação alternativa, ou mesmo complementar, levantada por 

investigadores japoneses envolveria ativação diferenciada do tegafur em 

pacientes japoneses devido a diferenças na concentração da enzima 

relacionada ao gene CYP2A6, no citocromo P450.(116, 117) Essa diferença no 

citocromo P450 também explicaria a maior incidência de diarréia entre os 

pacientes ocidentais expostos ao UFT, em relação aos pacientes japoneses 

tratados no mesmo estudo, já que ambos fármacos baseiam-se no tegafur 

como fonte de 5-FU.(94) 

 

A toxicidade e tolerância diferentes demonstradas no estudo de fase 

I, e confirmadas por Peters et al.(114), acabou afetando o desenvolvimento do 
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S-1 no hemisfério ocidental. O regime de administração foi encurtado para 

21 dias seguidos de sete dias de descanso e novo estudo de fase I foi 

iniciado utilizando doses reduzidas do S-1.(118) Determinou-se, então, uma 

dose de 25 mg/m2 duas vezes ao dia como ideal.(118) A medicação continua 

sendo largamente utilizada no Japão, mas nunca se firmou no ocidente. 

 

4.1.4 Desenvolvimento do TAS-102 

 O TAS-102 é composto por uma combinação de um análogo do ácido 

nucleico baseado em timidina – trifluridina -  e um inibidor da timidina 

fosforilase – tipiracil. A trifluridina é o composto ativo do TAS-102.(119) Apesar 

de fazer parte da família das fluoropirimidinas, a trifluridina mantem a 

citotoxidade mesmo em células resistentes ao 5-FU.(120) Quando 

considerado para estudos clínicos, como tentativa de determinar a dose 

máxima tolerada, toxicidade dose limitante e perfil farmacocinético, 

desenvolveu-se o estudo de fase I com TAS 102 em tumores sólidos 

avançados.(44) O esquema de tratamento oferecido foi de uma dose diária 

por 14 dias seguido de uma semana de pausa, com ciclos a cada três 

semanas. Nos 14 pacientes incluídos no estudo, observou-se que a dose 

máxima tolerada desde antimetabólito foi de 50mg/m2/dia por 14 dias e a 

toxicidade dose limitante com ocorreu com a dose de 100mg/m2. Em doses 

superiores, observou-se maior incidência de toxicidade grau 3-4 composta 

principalmente por neutropenia.  
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 Posteriormente, outro estudo de fase I estudou duas posologias 

diferentes consistindo e suas toxicidades dose limitantes. Os esquemas 

foram a administração uma vez ao dia do D1-5 e D8-12 a cada 4 semanas 

ou do D1-5 a cada 3 semanas. Ao final do estudo, a dose recomendada para 

estudos de fase II foi de 100 mg/m2/dia do primeiro regime e 100 

.+mg/m2/dia do segundo.(121)  No Japão, um estudo de fase I incluindo 21 

pacientes, dos quais 18 eram portadores de câncer colorretal, encontrou 

uma dose recomendada de 35mg/m2 duas vezes ao dia nos dias 1-5 e 8-12 

a cada 4 semanas.(122) 

 

 Avaliou-se então o TAS-102 em estudo de fase II com 112 pacientes 

com câncer colorretal metastático extensamente tratados previamente, 

realizado no Japão.(123) A dose utilizada foi de 35mg/m2 duas vezes ao dia 

nos dias 1-5 e 8-12 a cada 4 semanas. A sobrevida global mediana mostrou-

se superior naqueles tratados com TAS-102 (9.0 meses) em comparação 

àqueles tratados com placebo (6.6 meses), com significância estatística. A 

sobrevida livre de progressão também foi superior naqueles tratados com 

TAS-102.  

 

 Recentemente estudou-se o uso de TAS-102 em ensaio clinico de 

fase III incluindo 800 pacientes com câncer colorretal metastático refratários 

ao tratamento convencional. A sobrevida global mediana foi superior no 

grupo tratado com TAS-102 quando comparado ao placebo (7.1 x 5.3 

meses, p<0,001). O evento adverso mais frequente foi neutropenia que 
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ocorreu em 38% dos pacientes tratados com a medicação.(45) Diante destes 

resultados, o TAS-102 foi aprovado pelo órgão regulamentador americano 

(FDA) para tratamento de câncer colorretal avançado refratário a múltiplas 

linhas de tratamento.  

 

 

4.2 IRINOTECANO E OXALIPLATINA 
 

O câncer de cólon e reto metastático representa um grande desafio 

para a medicina. Durante muitas décadas o seu tratamento foi limitado pelo 

alto grau de resistência aos quimioterápicos tradicionais. Desenvolvido nos 

anos 70, baseado na camptotecina, agente muito tóxico oriundo de um 

arbusto chinês, o irinotecano foi o primeiro fármaco não relacionado ao 5-FU 

a ter atividade comprovada no tratamento de adenocarcinomas de cólon e 

reto. Trata-se de um inibidor potente da topoisomerase I, um mecanismo de 

ação completamente diferente do 5-FU. Sua adição ao 5-FU resultou na 

primeira extensão real na sobrevida de pacientes com tumores de cólon e 

reto metastático.(34, 124). Dois estudos randomizados europeus confirmaram 

os bons resultados do irinotecano como segunda linha para pacientes 

refratários ao 5-FU, levando a sua aprovação comercial(125, 126).  

 

A aprovação para uso em primeira linha foi embasada por um 

estudo americano de fase III, que comparou o uso de irinotecano como 

agente único, versus irinotecano combinado ao 5-FU e leucovorin, e 5-FU e 
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leucovorin apenas(124). Os resultados desse trabalho mostraram aumento 

significativo na sobrevida global (P = 0,04) para os pacientes tratados com a 

combinação. Este estudo foi confirmado por investigadores franceses, que 

conduziram um segundo estudo de fase III com 387 pacientes alocados para 

receberem 5-FU administrado em infusão contínua, combinado a leucovorin, 

associado ou não ao irinotecano. Esse estudo confirmou um aumento 

significativo na sobrevida global a favor do grupo que recebeu irinotecano 

(16,8 meses versus 14 meses, P < 0,05).(127) 

 

Na mesma época houve o desenvolvimento da oxaliplatina, um 

derivado mais moderno da platina, desenvolvido de forma bastante similar 

ao irinotecano.(128) Seu mecanismo de ação é semelhante ao de outros 

derivados da platina, porém seu espectro de ação antineoplásica difere 

substancialmente do observado com o uso da cisplatina e da carboplatina.(31, 

129) Estudos experimentais mostraram atividade em tumores de cólon 

resistentes à cisplatina, bem como uma inesperada sinergia com o 5-FU e 

outros fármacos.(130)  

 

O grupo do Prof. De Gramont conduziu um estudo da fase III com 

420 pacientes, divididos em dois grupos, com câncer avançado de cólon e 

reto sem tratamento prévio. O primeiro grupo recebeu leucovorin 200 

mg/m2/d, seguido de 5-FU 400mg/m2/d por 2 dias consecutivos a cada 2 

semanas. O segundo grupo recebeu o mesmo esquema associado à 

oxaliplatina 85 mg/m2 no primeiro dia. Houve aumento significativo da taxa 
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de resposta a favor do grupo que recebeu oxaliplatina (50,7% versus 22,3%, 

P = 0,0001) além de um aumento importante na sobrevida mediana livre de 

doença (9 meses versus 6,2 meses, P = 0,0003), porém o aumento da 

sobrevida global mediana não alcançou significância estatística (16,2 versus 

14,7 meses, P = 0,12). A falta de impacto da sobrevida global causou certa 

incerteza quanto ao papel da oxaliplatina. Seu real benefício como 

tratamento para pacientes com câncer de cólon e reto avançado somente foi 

demonstrado conclusivamente pelo estudo INT-9741, no qual o regime de 

irinotecano combinado a 5-FU e leucovorin foi comparado ao regime de 

oxaliplatina combinado com 5-FU e leucovorin.(131) Os pacientes tratados 

com a combinação baseada em oxaliplatina tiveram sobrevida mediana de 

mais de 19,5 meses, enquanto aqueles tratados com o regime baseado em 

irinotecano alcançaram sobrevida mediana de apenas 15 meses, em linha 

com a experiência anterior.(131) 

 

 

4.2.1 Combinação de irinotecano e oxaliplatina 

Uma das práticas mais arraigadas na oncologia é a da combinação 

de agentes ativos individualmente contra um tipo de tumor, buscando não 

somente sinergia, mas também evitar ou atrasar o desenvolvimento de 

resistência. Como o irinotecano e a oxaliplatina apresentaram atividade 

substancial contra células tumorais originadas no cólon e reto, decidiu-se 

desenvolver um regime combinando ambas as medicações, inicialmente 

sem a participação do 5-FU. Preparamos um estudo de fase I, no qual os 
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pacientes recebiam uma dose fixa de 130 mg/m2 de oxaliplatina a cada 21 

dias, combinada a doses crescentes de irinotecano, para determinação da 

dose máxima tolerada, bem como toxicidade limitante.(53) No total, 14 

pacientes foram incluídos neste estudo e a toxicidade limitante foi 

neutropenia. Mesmo tendo incluído apenas pacientes previamente expostos 

à quimioterapia, a taxa de resposta observada no estudo de fase I foi de 

30%, sendo bastante encorajadora, e a dose recomendada para estudos 

subseqüentes foi de 130 mg/m2 de oxaliplatina combinada a 175 mg/m2 de 

irinotecano, a cada 21 dias.(53) 

 

Com base no estudo de fase I descrito acima, desenhou-se um 

estudo de fase II, explorando o uso da combinação de 130 mg/m2 de 

oxaliplatina e 175 mg/m2 de irinotecano a cada 21 dias,(53) como tratamento 

de pacientes com câncer de cólon e reto avançado, sem tratamento 

quimioterápico anterior. No total, 55 pacientes foram incluídos no estudo, 

sendo que 53 foram considerados avaliáveis. Destes, 18 (34%) obtiveram 

uma resposta parcial, 27 (51%) doença estável e 8 (15%) apresentaram 

progressão da doença como melhor resposta ao tratamento.(132) A sobrevida 

mediana para todos os pacientes foi de 16,4 meses e o tempo livre de 

progressão foi de 4,8 meses. A toxicidade grave mais comum foi 

neutropenia, afetando 22 pacientes (40%).(132) 

 

Mais recentemente, houve um interesse no desenvolvimento de um 

esquema ainda mais complexo, incluindo três agentes quimioterápicos ativos 
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no tratamento desta doença. O grupo italiano, liderado pelo Prof. Falcone, 

comparou o uso de 5-FU e irinotecano versus a mesma combinação 

associada à oxaliplatina. O regime FOLFOXIRI obteve resultados bastante 

expressivos, com uma taxa de resposta de 66% e uma sobrevida global de 

22.6 meses.(133) Trata-se do melhor resultado já apresentado com o uso de 

quimioterapia exclusiva. O palco estava pronto para o aparecimento da 

terapia molecular, que está revolucionando o tratamento desta doença. 

 

 

4.3 TERAPIA MOLECULAR   
 

O conceito de terapia molecular baseia-se no reconhecimento de 

que células tumorais apresentam alterações características no seu código 

genético que as diferenciam das células normais, e que são, pelo menos 

parcialmente, responsáveis pelo desenvolvimento dos tumores.(9)  

 

A ideia do uso do sistema imunológico como tratamento de tumores 

é antiga, mas somente se tornou viável após o desenvolvimento da 

tecnologia para fabricação de anticorpos monoclonais.(134, 135) Um dos 

primeiros tumores escolhidos para tratamento foi justamente os 

adenocarcinomas de cólon e reto. Têm-se hoje quatro anticorpos 

monoclonais com atividade comprovada contra esta doença, três deles 

comercialmente disponíveis no Brasil: bevacizumabe, cetuximabe e 

panitumumabe.  
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4.3.1 Desenvolvimento do bevacizumabe 

A angiogênese é um processo fundamental para importantes 

funções fisiológicas, tais como reprodução, proliferação e reparo tecidual.(136) 

Pode ser definida como uma proliferação de novos vasos a partir de uma 

rede vascular pré-existente, que irão garantir o suprimento adequado de 

oxigênio e outras moléculas essenciais às células. A angiogênese é 

controlada por um tênue equilíbrio na ação de moléculas pró-angiogênicas e 

antiangiogênicas presentes no organismo normal.(137) O fator pró-

angiogênico que parece ser mais relevante, e vem sendo mais estudado nos 

pacientes com câncer de cólon e reto é o fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF, “vascular endotelial growth factor”), que age através de sua 

ligação a receptores específicos presentes na membrana de células 

endoteliais, coletivamente denominados VEGFR(138). Uma de suas principais 

ações é promover o crescimento de células endoteliais derivadas de artérias, 

veias e vasos linfáticos. Como a angiogênese é de vital importância para o 

crescimento e a disseminação tumoral, novos fármacos com potencial efeito 

antiangiogênico foram e continuam sendo desenvolvidos. Entre a grande 

gama de agentes disponíveis no mercado, destaca-se o bevacizumabe, um 

anticorpo monoclonal humanizado desenvolvido ainda na década de 90.(139) 

Em estudo de fase III, a adição de bevacizumabe à quimioterapia, composta 

por irinotecano e 5-FU, e leucovorin administrados rapidamente, aumentou a 

taxa de resposta (35% versus 45%), a sobrevida livre de progressão (6,2 

versus 10,6 meses), e a sobrevida global (15,6 versus 20,3 meses)(140), 
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levando a sua aprovação para o tratamento de adenocarcinomas 

metastáticos de cólon e reto.  

 

Embora o bevacizumabe tenha sido aprovado baseado no estudo 

em combinação com um regime de irinotecano com 5-FU e leucovorin, 

administrados de forma rápida no regime conhecido como IFL, este é um 

regime bastante tóxico e já havia deixado de ser considerado o tratamento 

padrão no momento em que o anticorpo foi aprovado para uso. Decidimos, 

então, desenhar e conduzir um estudo combinando bevacizumabe a um 

regime mais moderno de irinotecano combinado a leucovorin e 5-FU, 

administrados na forma de infusão lenta no regime conhecido como 

FOLFIRI, o que reduz a toxicidade e aumenta a eficácia. Neste estudo de 

fase II, incluíram-se 43 pacientes, obtendo taxa de resposta de 60% e 

sobrevida livre de progressão de 12,5 meses.(141) Embora seja estudo de 

fase II, esta é a melhor sobrevida livre de progressão jamais reportada em 

câncer metastático de cólon e reto. Esta combinação sobreviveu ao teste do 

tempo, e ainda hoje é um dos principais regimes utilizados em primeira linha 

no tratamento de adenocarcinomas metastáticos de cólon e reto, tendo 

apresentado um desempenho impressionante no estudo CALGB 80405, no 

qual os diversos regimes combinando quimioterapia e terapia moleculares 

foram comparados na primeira linha. Neste estudo, a expectativa de 

sobrevida global chegou a 30 meses, e todos os regimes obtiveram 

resultados similares, validando o uso dos mesmos.(142) 
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4.3.2 Desenvolvimento do cetuximabe e panitumumabe 

Uma das vias de sinalização mais preservadas no desenvolvimento 

humano é a família HER ou Erb. Diversos tipos de tumores dependem da 

ativação de um dos membros da família, o receptor para o fator de 

crescimento epidérmico (EGFR), para seu crescimento e capacidade de 

metastatização.(143) Existe ampla documentação na literatura sobre o 

impacto negativo da presença de EGFR nas células tumorais, 

particularmente quando sua expressão está aumentada.(144) Pacientes com 

adenocarcinomas de cólon e reto com aumento na expressão do EGFR têm 

maior probabilidade de desenvolver metástases, e menor sobrevida quando 

comparados aos pacientes em que a expressão deste receptor não está 

alterada.(145) O cetuximabe é um anticorpo monoclonal quimérico, 

direcionado justamente contra o EGFR, tendo sido desenvolvido por John 

Mendelsohn no final dos anos 1990.(146) Esse anticorpo apresenta múltiplos 

mecanismos de ação, incluindo inibição da angiogênese por inibição da 

produção de interleucina-8 e TGF-α, paralisação do ciclo celular na fase G1, 

estímulo à apoptose e ativação do sistema imune através dos mecanismos 

de citotoxicidade e ativação do complemento.(143)  

Desde o início de seu desenvolvimento, ficou claro que a presença 

ou ausência do receptor de EGFR por exames usuais não é relevante para a 

identificação dos pacientes que podem se beneficiar do uso de ambos os 

anticorpos anti-EGFR. Uma parcela substancial dos pacientes apresenta 

mutações ativadoras em moléculas importantes na via do EGFR, 

particularmente envolvendo a molécula K-Ras e N-Ras.(147) Infelizmente, até 
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60% dos pacientes com adenocarcinoma de cólon e reto apresentam estas 

mutações ativadoras, e não são candidatos a este tipo de terapia. Quando o 

cetuximabe ou o panitumumabe são utilizados indiscriminadamente, 

apresenta uma taxa de resposta de 10% isoladamente, e aumenta a 

sensibilidade das células tumorais a outros quimioterápicos convencionais, 

particularmente ao irinotecano.(148, 149) O uso do cetuximabe em combinação 

com o irinotecano, em pacientes que tenham progredido anteriormente na 

vigência de tratamento com irinotecano, resulta em taxa de resposta de 

22%, com sobrevida livre de progressão de quatro meses.(150) No entanto, 

seu uso em pacientes selecionados pela presença ou não das  mutações 

ativadoras, combinado a regimes quimioterápicos modernos resulta em 

taxas de resposta de até 59%,(151) com sobrevidas globais em excesso de 30 

meses.(152, 153) 

 

4.3.3 Combinação de anti-VEGF e anti-EGFR 

 Um importante estudo de fase II, patrocinado pelo Instituto 

Nacional do Câncer Norte-Americano, avaliou pacientes com 

adenocarcinoma metastático de cólon e reto previamente tratados com 

quimioterapia, sendo essencial progressão em vigência de irinotecano para 

inclusão no mesmo.(154) Esses pacientes foram randomizados para 

receberem uma combinação de cetuximabe e bevacizumabe ou a mesma 

combinação com a adição de irinotecano. Os resultados desse estudo foram 

melhores do que o originalmente previsto. Os pacientes que receberam 

ambos os anticorpos junto ao irinotecano apresentaram taxa de resposta 
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espetacular, atingindo 37% e chegaram à sobrevida livre de progressão de 

7,9 meses.(154) Considerando que a maioria dos pacientes já havia recebido 

todos os quimioterápicos com atividade nesta doença, este foi um resultado 

extremamente promissor.  

Infelizmente, todos os estudos avaliando este tipo de combinação, 

com os mais diversos tipos de agentes, falhou em replicar estes resultados. 

Na realidade, parece claro que o bloqueio de ambas as vias resulta em 

resultados inferiores ao do bloqueio individual de uma das mesmas. 

Portanto, este tipo de combinação foi definitivamente abandonado.(155) 

 

 

4.4 TRATAMENTO ADJUVANTE  
 

Tradicionalmente até 80% dos pacientes tem seu diagnostico inicial 

ainda com tumores localizados, sem metástases, e, portanto, passíveis de 

tratamento cirúrgico. Infelizmente, cerca de metade destes pacientes 

evoluirá com morte por recidiva devido à doença residual microscópica não 

aparente no momento da cirurgia. A tecnologia atualmente disponível não 

nos permite determinar exatamente quem são estes pacientes. 

 

Diversos modelos experimentais sugerem que é neste estágio da 

doença que a quimioterapia tem sua maior efetividade, podendo modificar a 

história natural da doença em indivíduos sob alto risco para recorrência. 

Apesar disso, até a década de 1980 inúmeros ensaios clínicos 
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randomizados de adjuvância com fluoropirimidinas isoladas ou em 

combinação com outros agentes não haviam sido capazes de demonstrar 

benefício concreto e o tratamento padrão restringia-se à cirurgia.(156) 

 

No final da década de 1980, o estudo Intergrupo 0035 randomizou 

929 pacientes com estadio III para um braço observacional, versus 5-FU e 

levamisol, versus levamisol como fármaco único. Em análise interina, após 

apenas três anos e meio de seguimento, os resultados confirmavam a 

diminuição expressiva na recorrência global (P = 0,0066) e na mortalidade 

(P = 0,0001) para o grupo de pacientes tratados com 5-FU e levamisol, 

sendo considerado, a partir de então, o tratamento padrão após cirurgia(28). 

 

O passo seguinte foi comparar diretamente os regimes de 

modulação do 5-FU com levamisol e com leucovorin. O estudo NSABP CO4 

randomizou pacientes com estadio II e III para receberem tratamento 

adjuvante com 5-FU e levamisol por um ano ou 5-FU e leucovorin, ou 5-FU 

combinado a levamisol e leucovorin. Os resultados obtidos indicaram 

aumento significante de sobrevida livre de doença para o grupo com 5-FU e 

leucovorin (65% com 5-FU e leucovorin versus 60% com 5-FU e levamisol,  

P = 0,04) e aumento pouco expressivo de sobrevida global (74% versus 

70%), sem vantagem demonstrada com adição de levamisol ao 

leucovorin(157). Com base nesses estudos, o uso de seis meses de 

tratamento com 5-FU e leucovorin após a cirurgia tornou-se padrão para 

pacientes com câncer de cólon estadio III. 
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Entre as drogas recentemente estudadas, não há dúvida de que a 

oxaliplatina foi a que trouxe maior benefício, quando combinada ao  

5-fluorouracil e leucovorin. O estudo MOSAIC com 2.200 pacientes 

comparou FOLFOX (5-fluorouracil, leucovorin e oxaliplatina) com  

5-fluorouracil e leucovorin na adjuvância, tanto em pacientes em estadio II, 

como III. Com um seguimento mediano de quatro anos, observou-se 

redução relativa do risco de recorrência de 20% em pacientes em estadio II, 

e de 25% em pacientes em estadio III. Em termos absolutos, houve aumento 

no intervalo livre de doença de 3,8% em pacientes em estadio II, e de 8,7% 

em pacientes em estadio III.(158) 

 

Embora o uso de combinações de 5-FU e oxaliplatina seja 

considerado padrão para pacientes operados de um adenocarcinoma de 

cólon estadio III, quase 30% dos pacientes tratados ainda apresentarão 

recorrência do tumor nos primeiros três anos após o tratamento. O advento 

de novos fármacos com atividade contra adenocarcinomas avançados de 

cólon e reto estimulou o desenvolvimento de novos estudos incorporando 

esses medicamentos.  

 

Em conjunto com o Dr. Aimery De Gramont, desenhamos e 

conduzimos, como co-investigador principal mundial, o estudo AVANT, que 

randomizou 3.450 pacientes operados de adenocarcinomas de cólon 

estadios II de alto risco, ou III.(159) Esses pacientes receberam seis meses de 

quimioterapia com FOLFOX, ou seis meses de FOLFOX e um ano de 
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bevacizumabe, ou seis meses de XELOX (capecitabina e oxaliplatina) e um 

ano de bevacizumabe. Infelizmente, os resultados deste estudo sugerem 

que não há nenhum benefício para a adição de bevacizumabe ao regime 

padrão de 5-FU, leucovorin e oxaliplatina.(159) Da mesma forma, tentativas de 

adicionar irinotecano(160) e cetuximabe(161) não conseguiram demonstrar 

nenhuma melhora nos resultados observados. Por enquanto, o tratamento 

adjuvante padrão continua sendo monoterapia com uma fluoropirimidina ou 

a combinação desta com oxaliplatina. Em linhas gerais, a oxaliplatina não é 

utilizada em pacientes com tumores estádio II, e em pacientes com mais de 

70 anos.(162, 163) 
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5. CONCLUSÕES 
 

O tratamento dos adenocarcinomas de cólon e reto permaneceu 

praticamente inalterado até o final do século XX, quando passou a sofrer 

mudanças consideráveis com a incorporação de uma série de novos 

agentes. Poderíamos até mesmo afirmar que hoje que esta é uma das áreas 

da oncologia clínica onde as inovações são mais rapidamente incorporadas, 

tendo modificando sobremaneira a história natural desta doença.  

 

Esses avanços são observados em todos os estágios da doença, e 

têm sido possíveis devido aos esforços conjuntos de um grande número de 

investigadores e instituições espalhados pelo mundo. Orgulhamo-nos de 

fazer parte desse esforço e acreditamos ter dado nossa modesta 

contribuição para o desenvolvimento de novos fármacos e estratégias no 

combate a esta importante doença. Nossos estudos foram fundamentais 

para o desenvolvimento e eventual aprovação de três tipos de 

fluoropirimidinas, a capecitabina, o UFT, e o TAS-102, que hoje são 

comumente utilizadas. No Brasil, a capecitabina está inclusive disponível 

para pacientes em tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), trazendo 

conforto e segurança para os usuários deste tipo de medicação. Mesmo no 

Japão, origem destes três fármacos, todos foram aprovados para uso 

comercial com base, pelo menos parcial, em nossos estudos. 

 

Embora impressionantes, os avanços obtidos no tratamento do 

câncer de cólon e reto na atualidade certamente estão aquém do 
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necessário, e muitos pacientes ainda morrem devido a tumores avançados 

do cólon e do reto.   

 

A maior promessa de uma eventual cura para todos os pacientes está 

associada ao uso de tratamentos personalizados, escolhidos individualmente 

baseado no perfil molecular de cada paciente. Compreendemos agora que 

os tumores de cólon e reto na realidade são muito diversos, com pelo menos 

cinco grandes grupos de pacientes, cada um com características muito 

próprias de prognóstico e de resposta aos tratamentos disponíveis.(164) A 

disponibilidade cada vez maior de biópsias líquidas torna possível 

antevermos um momento em que todo o tratamento de nossos pacientes 

será decidido e monitorado não mais por biópsias e imagens, mas por uma 

simples coleta de sangue com avaliação de DNA e/ou RNA circulantes.(165) 

 

Assim sendo, acreditamos que os avanços obtidos até agora são a 

base para ferramentas de diagnóstico e terapias ainda mais eficientes, que 

nos ajudarão a derrotar de vez esta terrível doença. O estado atual do 

desenvolvimento de terapias para o câncer de cólon e reto pode ser 

resumido na célebre frase de Winston Churchill em seu discurso após a 

Batalha da Inglaterra em 1941: “Isto não é o fim. Não é sequer o princípio do 

fim. Mas é, talvez, o fim do princípio.” Certamente a ciência médica brasileira 

pode e deve ter um papel de destaque nesta jornada. 
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