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O câncer cervical é o segundo câncer mais comum entre 
mulheres no mundo inteiro e é o principal câncer que afeta as 
mulheres na África subsaariana, América Central e Centro-Sul 
da Ásia Central. Nos países onde programas de rastreamento 
eficazes têm sido implementados há algum tempo (América do 
Norte, partes da Europa, Austrália e Nova Zelândia), tem ha-
vido um declínio significativo na incidência de câncer de colo 
uterino e mortalidade associada. No entanto, para aquelas mu-
lheres que são diagnosticadas com câncer cervical que não pode 
ser removido de maneira eficaz por cirurgia isoladamente (vo-
lumosos no início da doença ou localmente avançados), o pilar 
do tratamento até 1999 era a radioterapia radical. Nesse ano, 
os resultados de cinco estudos randomizados fizeram com que 
o National Cancer Institute (NCI) recomendasse a quimiorra-
dioterapia concomitante em mulheres com câncer cervical, e 
desde então essa se tornou a conduta padrão.

Uma revisão Cochrane realizada por John Green e colabora-
dores1 concordou com esta recomendação, mas os resultados da 
análise e as conclusões dos autores sugeriram que importantes 
questões só poderiam ser respondidas por meio da coleta de 
dados individuais e reanálise dos dados dos ensaios clínicos in-
cluídos. Além disso, dos cinco ensaios nos quais a orientação do 
NCI foi baseada, três utilizaram tratamentos adicionais para o 
grupo controle, o que tornou difícil avaliar o verdadeiro efeito 
da quimiorradioterapia quando comparado à radioterapia. Ha-
via também outras diferenças clínicas entre os ensaios e hetero-
geneidade estatística nos achados da revisão.

Portanto, esta nova revisão Cochrane2 foi iniciada com base 
em dados individuais. Os investigadores encontraram 25 estu-
dos elegíveis que tinham comparado quimiorradioterapia con-
comitante (com ou sem cirurgia), com a mesma radioterapia 
isoladamente (com ou sem cirurgia), assim como três outros es-

tudos posteriores que utilizaram tratamentos adicionais para os 
grupos controle, mas que haviam contribuído com a orientação 
do NCI. Não foi possível obter dados de 10 estudos (incluindo 
1.113 pacientes) ou porque não foi conseguido contato com 
os investigadores, ou porque os pesquisadores originais não 
foram capazes de localizar os dados. Os dados foram obtidos 
de 18 estudos incluindo 4.818 mulheres. As principais análises 
basearam-se em 15 ensaios que tinham uma comparação isenta 
de fatores confundidores entre a quimiorradioterapia e a radio-
terapia isolada. Os outros três ensaios utilizaram tratamentos 
diferentes ou adicionais no grupo controle e por isso não eram 
elegíveis para a análise principal, mas foram incluídos em uma 
análise de sensibilidade separadamente.

Onze ensaios usaram quimiorradioterapia baseada em cis-
platina, três utilizaram regimes não baseados em cisplatina e 
um estudo comparou um grupo baseado em cisplatina, outro 
não baseado e um terceiro grupo controle. Todos utilizaram 
esquemas similares de radioterapia, apesar de um estudo não 
ter utilizado quimiorradioterapia por braquiterapia, pois a ra-
dioquimioterapia foi dada antes da cirurgia radical. Dois dos 11 
ensaios de quimiorradioterapia baseada em cisplatina utiliza-
ram quimioterapia adicional após a quimiorradioterapia.

Para a sobrevida global, a revisão de dados individuais en-
controu um benefício da quimiorradioterapia. Houve dife-
rença significativa no tamanho do benefício, considerando-se 
toda a quimioterapia foi dada exclusivamente com radiotera-
pia (razão de risco, RR = 0,81; intervalo de confiança 95%, 
IC = 0,71-0,91; P = 0,0006), ou se a quimioterapia adicional 
foi dada após a quimiorradioterapia (RR = 0,46; IC 95% = 
0,32 - 0,66; P = 0,00002). As análises subsequentes foram res-
tritas aos grupos de estudos que deram quimioterapia apenas 
concomitante à radioterapia (13 ensaios no total). Esses estu-
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dos não encontraram nenhuma evidência de que o tamanho 
do benefício da quimiorradioterapia possa ter variado de acor-
do com a escolha do agente quimioterápico utilizado, dose de 
radioterapia ou duração previstas, dose de quimioterapia ou 
duração do ciclo. No entanto, o poder dessas análises foi mais 
limitado e a radioterapia utilizada em todos esses estudos foi 
muito semelhante.

Esse mesmo grupo de 13 ensaios mostrou benefícios da 
quimiorradioterapia na sobrevida livre da doença e no tempo 
para recorrência local ou à distância, embora tenha havido um 
efeito menor e menos convincente no tempo de recorrência à 
distância.

O efeito foi consistente em subgrupos de pacientes definidos 
pela idade, tipo histológico, grau e se havia ou não o compro-
metimento de linfonodos pélvicos. No entanto, houve a su-
gestão de variação no tamanho do benefício de acordo com o 
estágio do tumor, com menor benefício para os pacientes com 
estágios mais avançados do tumor. Infelizmente, havia poucos 
dados disponíveis sobre as complicações tardias de tratamento 
para apoiar uma análise formal.

Todos os dados dos três ensaios foram obtidos para a análi-
se de sensibilidade (1.366 mulheres), que mostrou um grande 
aumento na heterogeneidade quando esses ensaios foram in-
cluídos ao lado dos 13 ensaios da análise principal, de modo 
que houve uma diferença significativa no tamanho do efeito do 
tratamento, tanto para o grupo de estudos usando hidroxiureia 
adicional para o grupo controle (teste de interação P = 0,029) 
quanto para o único ensaio que utilizou radioterapia com cam-
po estendido para o grupo controle (teste de interação = 0,004). 
Os revisores também observaram que a sobrevida das mulheres 
do grupo controle nesses três ensaios foi menor do que no gru-
po principal de 13 ensaios.

Os resultados desta revisão, incluindo dados de 18 ensaios 
de 11 países, fornecem uma estimativa, livre de fatores confun-
didores, do efeito da quimiorradioterapia comparada com a ra-
dioterapia isolada para mulheres com câncer cervical. Os resul-
tados endossam as recomendações feitas pelo NCI, em 1999, 
mas com maior confiabilidade e precisão em relação aos bene-
fícios da quimiorradioterapia. O efeito da quimiorradioterapia 
parece ser consistente se esta for ou não baseada em cisplatina, 
oferecendo uma opção para mulheres intolerantes à cisplatina. 
O benefício da quimiorradioterapia em todos os resultados pa-
rece consistente para todas as doses e esquemas de radioterapia, 
duração do ciclo ou intensidade da dose de quimioterapia em-
pregada, de modo que não há evidências suficientes para suge-
rir qualquer tratamento em detrimento a outro. Além disso, o 
benefício é consistente para as mulheres de todas as idades, tipo 
histológico, grau, ou envolvimento linfonodal pélvico, embora 
este benefício possa ser menor para as mulheres em estágios 
mais avançados da doença.

Finalmente, estes resultados sugerem benefício adicional na 
administração de quimioterapia adicional após a quimiorradio-
terapia, o que requer futuros ensaios clínicos randomizados.
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Notas:
*Metanálise de dados individuais: Uma metanálise “conven-

cional” é desenvolvida a partir de dados publicados (agregados), 
enquanto uma metanálise de dados individuais valida e reana-
lisa os dados “brutos” de todos os ensaios clínicos relacionados 
a uma pergunta clínica comum e obtidos por meio do contato 
com os responsáveis pelos estudos originais. Cochrane Collabo-
ration Individual Patient Data Meta-analysis Methods Group. 
Disponível em http://www.ctu.mrc.ac.uk/cochrane/ipdmg/faq.
asp#faq1. Acessado em 2009 (15 abril)).

†About Cochrane Journal Club: Cochrane Journal Club is a 
free, monthly publication that introduces a recent Cochrane re-
view, together with relevant background information, a podcast 
explaining the key points of the review, discussion questions to 
help you to explore the review methods and findings in more 
detail, and downloadable PowerPoint slides containing key fi-
gures and tables. You can even contact the review authors with 
your questions. Aimed at trainees, researchers and clinicians 
alike, every Cochrane Journal Club article is specially selected 
from the hundreds of new and updated reviews published in 
each issue of The Cochrane Library representing diverse clinical 
topics, and each one focuses on a review of special interest, such 
as practice-changing reviews, new methodology and evidence-
based practice. The Journal Club is now available from http://
www.cochranejournalclub.com.
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COMENTÁRIOS
Esta é uma excelente metanálise do tratamento do câncer do 

colo uterino localmente avançado. 
A revisão ratificou o melhor resultado do tratamento da ra-

dioterapia associada à quimioterapia sensibilizante em relação 
à radioterapia, especialmente quanto à sobrevida e ao intervalo 
livre de doença.


