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No ano em que a 
história na luta contra 
o câncer deu o tom 
do encontro anual da 
ASCO, especialistas 
acompanham as 
novidades e revisitam 
os grandes progressos 
que marcaram época
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 A 50ª ASCO foi um tri-
buto a nomes como Willian 
Halsted, que realizou a pri-
meira mastectomia radical 
em 1880, e George Papa-
nicolaou, que em 1943 de-
senvolveu o teste para ras-
trear o câncer cervical. Em 
meados dos anos 70, Ber-
nard Fisher e Gianni Bona-
donna imprimiram seus no-
mes na história do câncer, 

Inovação com  respon
ASCO 2014 O que fica como take home message para a comunidade científica este ano é o conceito de    

ao demonstrar o uso da pri-
meira quimioterapia adju-
vante em câncer de mama. 

E a ciência avançou. En-
cerramos o século 20 com 
a chegada dos taxanos, da 
radioterapia modulada e do 
rituximabe como a primei-
ra droga-alvo aprovada pe-
lo FDA. O novo milênio se 
anunciou com novidades 
de sobra. Em 2001, o Ima-
tinibe revolucionou o trata-
mento do GIST e da Leu-
cemia Mieloide Crônica; em 
2003, foi a vez do aguarda-
do mapeamento do genoma 
humano e no ano seguinte, 
a aprovação do bevacizu-
mabe pelo FDA como o pri-
meiro antiangiogênico para 
o tratamento do câncer. Daí 
em diante,um mundo de no-
vidades estimula a comuni-
dade de oncologia, ao mes-
mo tempo em que represen-
ta grandes desafios na práti-
ca clínica, com implicações 

no acesso e nos custos da 
assistência.

A cirurgia oncológica 
também mudou. No câncer 
de mama, a remoção radi-
cal em bloco de todo o te-
cido mamário e sua corres-
pondente drenagem linfáti-
ca, baseada na teoria Hals-
tediana, foi abandonada em 
favor dos tratamentos con-
servadores.

“A cirurgia oncológica te-
ve progressos gigantescos 

nos últimos tempos, graças 
ao tratamento multidiscipli-
nar”, diz Ademar Lopes, do 
A.C. Camargo Cancer Cen-
ter, um dos mais respeita-
dos cirurgiões oncológicos 
do país. “A associação da ci-
rurgia, às vezes com radiote-
rapia; às vezes com quimio-
terapia, permitiu aborda-
gens mais conservadoras, 
portanto menos mutilantes, 
sem perder a taxa de contro-
le loco-regional da doença.
No câncer de mama, que é 
um grande exemplo, passa-
mos da cirurgia de Halsted 
para a quadrantectomia com 
reconstrução”, ilustra.

O especialista aponta 
outra quebra de paradigma. 
“Até 15, 20 anos atrás, os 
doentes com carcinomato-
se peritoneal eram tratados 
apenas pelos oncologistas 
clínicos e recentemente a ci-
rurgia citorredutora mais qui-
mioterapia intraperitoneal hi-

pertérmica passou a ser uma 
nova opção para pacientes 
bem selecionados”. 

A radioterapia foi outra 
especialidade que assis-
tiu a mudanças profundas, 
do uso de cobalto às rádios 
moduladas (IMRT), guiadas 
por imagem (IGRT), até a ra-
dioterapia estereotáxica, que 
hoje amplia sua utilização. 

E diante de tanta novida-
de, o que dizer da anatomo-
patologia, que assume papel 
cada vez mais estratégico? 

“O patologista sempre uti-
lizou o padrão do crescimen-
to morfológico e a arquitetu-
ra do tumor para diagnosti-
car e subclassificar os diver-
sos tipos de câncer. A par-
tir da década de 80, foi intro-
duzida a imunohistoquímica, 
técnica que ajuda a especifi-
car cada vez mais o tipo e o 
subtipo de doença”, explica 
o patologista Carlos Bacchi, 
nome de referência na espe-

cialidade. E os avanços vão 
além. “Mais recentemente, a 
patologia tem lançado mão 
das metodologias gênicas. 
Agora,o patologista identifi-
ca mutações que, em última 
análise, vão fornecer informa-
ções e subsidiar o oncologis-
ta na escolha da terapia per-
sonalizada”, explica.

PREVENÇÃO PRIMÁRIA

É natural que pela própria 
importância epidemiológi-
ca alguns tumores ganhem 
os holofotes com certa fa-
cilidade, o que faz com que 
qualquer descoberta assu-
ma de pronto um certo cli-
ma de euforia. A área clíni-
ca costuma expressar es-
se tom, reverberado pelo 
maior encontro anual da es-
pecialidade. No entanto, a 
50ª ASCO deu um recado 
diferente. “Acho que a pala-
vra que fica da ASCO este 
ano é responsabilidade”, re-

  
Agora o patologista 
identifica mutações 
que vão subsidiar 
o oncologista na 
escolha da terapia 
personalizada.
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sabilidade
   como a oncologia vai avançar na próxima década

50ª ASCO discute o futuro da pesquisa p FOTO: © ASCO/TODD BUCHANAN

sume Carlos de Almeida Gil, 
do INCA.  “Temos estudos 
que não mostram grandes 
vantagens de novas tecno-
logias sobre outras e são o 
prenúncio de uma nova era”, 
diz. Pela primeira vez em 
muitos anos, o programa da 
ASCO cultuou menos as úl-
timas novidades tecnológi-
cas onde o céu é o limite pa-
ra privilegiar uma nova visão, 
onde os avanços são bem 
vindos, mas de uma forma 
mais responsável. “O que 
fica como take home mes-
sage é esse conceito de 
como a oncologia vai avan-
çar na próxima década e 
foi esse o sinal para a co-
munidade científica este 
ano”, sintetiza.

Almeida Gil é nome de 
referência no tratamento do 
câncer de pulmão e ao lado 
de Mauro Zukin e colegas as-
sina um estudo que entrou 
para a história, lembrado pe-

lo Journal of Clinical Onco-
logy na edição dos 50 anos.

A investigação demons-
trou que pacientes com 
câncer de pulmão não pe-
quenas células em estadio 
avançado e com baixo per-
formance status (PS2) tive-
ram benefícios importantes 
com a combinação de duas 
drogas, com impacto signi-
ficativo no aumento da so-

brevida. São 30% dos ca-
sos da doença avançada, 
o que representa cerca de 
200 mil vidas ao ano, que 
graças ao estudo brasileiro 
têm indicação para o trata-
mento combinado.

Mas na opinião de Almeida 
Gil, o grande marco no Brasil 
se deu na prevenção. “A po-
lítica anti-tabaco é um exem-
plo a ser seguido no mundo. 
É um programa que deveria 
ser orgulho nacional, porque 
marcou época e certamente 
terá reflexos nos indicadores 
de saúde do brasileiro. Talvez 
seja o grande avanço quando 
se fala em câncer de pulmão 
no Brasil”, destaca. 

GI: SELEÇÃO TERAPÊUTICA  

A prevenção também teve 
papel importante no pano-
rama do câncer gastrointes-
tinal. O aumento das curvas 
de diagnóstico com a incor-
poração da colonoscopia é 

www.onconews.com.br

um marco, bem como o au-
mento da informação nutri-
cional. “Ao longo do tempo, 
aprendemos que a qualida-
de da alimentação é mui-
to importante para a saú-
de gastrointestinal”, expli-
ca Anelisa Coutinho, presi-
dente do Grupo Brasileiro 
de Tumores Gastrointesti-
nais (GTG).

Na especialidade, o gran-
de divisor de águas aconte-
ceu há mais de 50 anos, ain-
da na década de 1950. “O 
fluorouracil foi descoberto há 
quase 60 anos e até hoje é a 
droga mais utilizada na onco-
logia gastrointestinal”, afirma 
Anelisa. Depois disso, outras 
drogas vieram, com impacto 
importante na sobrevida dos 
pacientes. É o caso da oxali-
platina e irinotecano, até a ge-
ração dos anticorpos mono-
clonais, como bevacizumabe, 
cetuximabe e panitumumabe, 
e, mais recentemente, do ini-
bidor multiquinase regorafe-
nib, ainda sem aprovação no 
Brasil. 

A seleção de pacientes 
com câncer colorretal atra-
vés do Kras como marcador 
preditivo foi um marco impor-
tante. Se antes só era solicita-
da a análise para exon 2, có-
dons 12 e 13, agora sabe-se 
da importância de toda a famí-
lia Ras para selecionar o pa-
ciente que pode receber ou 
não o tratamento com anti-E-

A ASCO cultuou 
menos as 
novidades para 
privilegiar a 
visão de que 
avanços são 
bem vindos,
mas de forma 
responsável

GFR. A descoberta é recente, 
e a especialista acredita que já 
deve ser incorporada na práti-
ca clínica. “Quem tem a inten-
ção de tratar o paciente com 
uma droga anti-EGFR para 
câncer colorretal obrigatoria-
mente deve testar o paciente 
para Kras e Nras, exóns 2, 3 e 
4”, ensina. 

Outra recomendação é 
o tratamento neoadjuvante. 
“O conceito da neoadjuvân-
cia ainda precisa ser mais 
difundido. Tratar o paciente 
antes da cirurgia pode adi-

cionar benefícios, diminuir a 
toxicidade e aumentar a to-
lerância ao tratamento”.

Como maior destaque 
desta ASCO, Anelisa apon-
ta os resultados do estudo 
de fase III CALGB/SWOG 
80405 (Abstract #LBA3), 
que avaliou bevacizumabe 
ou cetuximabe em combi-
nação com os regimes de 
quimioterapia FOLFOX ou 
FOLFIRI em pacientes com 
câncer colorretal metastáti-
co sem mutações Kras. “Foi 
um estudo aguardado com 
grande expectativa, porque 
o profissional ficava num di-
lema, sem saber qual o me-
lhor anticorpo para adicionar 
o quimioterápico anti-VEGF 
ou anti-EGFR. Agora, ape-
sar de estabelecer um no-
vo marco na mediana de so-
brevida global, de aproxima-
damente 29 meses, o estu-
do mostra resultados seme-
lhantes entre os dois braços. 
É uma sensação de confor-
to”, diz ela.

29,0
meses foi a mediana de sobrevida 
global do grupo bevacizumabe e 
quimioterapia.

29,9
meses foi a mediana de sobrevida 
global do grupo de cetuximabe e 
quimioterapia

  
O fluorouracil foi 
descoberto há quase 
60 anos e até hoje 
é a droga mais 
utilizada na oncologia 
gastrointestinal .
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Novas opções em 
câncer de próstata 

Cenário animador 
no câncer de mama 

57,6
meses foi a mediana de sobrevida 
global de pacientes tratados com 
docetaxel mais hormonioterapia.

33,3%
A associação de docetaxel à hor-
monioterapia aumentou em 33,3% a 
mediana de sobrevida global.

44,0
meses foi a mediana de sobrevida 
global em pacientes tratados com  
hormonioterapia isoladamente.

 Há exatos dez anos, na 
sessão plenária da ASCO 
2004, dois estudos com do-
cetaxel foram apresentados e 
mostraram, pela primeira vez, 
ganhos de sobrevida global 
para os pacientes com cân-
cer de próstata metastáti-
co resistente à castração. Os 
trials TAX-327 e o SWOG 
9916 foram grandes marcos 
ao demonstrar que a quimio-
terapia tem seu papel nesse 
subgrupo de pacientes.

Agora, docetaxel volta a 
ocupar posição de desta-
que em um estudo que pro-
mete impactar o dia a dia do 
consultório e mostra o papel 
da quimioterapia também em 
uma etapa precoce de trata-
mento - com ganhos de quase 
20 meses de sobrevida quan-
do combinada à hormoniote-
rapia. “O estudo CHAAR-
TED deve mudar nossa con-
duta, principalmente nos pa-
cientes com doença consi-
derada de alto volume tumo-
ral, com metástases no fíga-
do, pulmão ou com várias le-
sões ósseas”, acredita Oren 
Smaletz, do Hospital Israelita 
Albert Einstein (HIAE).

“Nossa prática clínica 
atual diz respeito muito mais 
ao que aconteceu nos últi-
mos dez anos do que há 50 
anos”, diz ele. A perspecti-
va do especialista conside-
ra agentes hormonais co-
mo abiraterona, enzaluta-
mida, quimioterapias como 

www.onconews.com.br

o cabazitaxel, e mais recen-
temente radioisótopos co-
mo o radio-223. A dificulda-
de ainda esbarra na lentidão 
dos processos de análise, 
que explicam porque dro-
gas como a enzalutamida e 
o radio-223 ainda aguardam 
aprovação da Anvisa e não 
estão disponíveis para o pa-
ciente brasileiro.

Apesar da controvérsia do 
overtreatment e seus efeitos, o 
especialista lembra que o tes-
te de PSA (Antígeno Prostáti-
co Específico), na década de 
1990, fez história e tem permi-
tido diagnosticar grande nú-
mero de casos de câncer de 
próstata e tratá-los mais preco-
cemente. “Acredito que com o 
PSA conseguimos realmente 
interferir na quantidade de pa-

cientes que morrem da doen-
ça”, diz Smaletz.

No panorama GU, o câncer 
de rim foi o campeão em mu-
danças de conduta nos últimos 
anos. Classicamente conside-
rada quimiorresistente, a doen-
ça foi durante muito tempo tra-
tada com imunoterapia, com 
interferon e interleucina 2. Mas 
dede 2004, sete novas drogas 
com atividade anti-angiogêni-
ca ou com inibição do mTOR 
foram aprovadas para a doen-
ça metastática, em primeira e 
segunda linha.  No entanto, as 
novidades não são a respos-
ta para todos os casos. “Essas 
drogas agem no câncer de rim 
de células claras. As outras his-
tologias ainda estão um pouco 
órfãs desse avanço”, esclarece 
o oncologista .

 O tratamento do câncer 
de mama HER2 positivo é ho-
je uma das histórias de maior 
sucesso na oncologia dos tu-
mores sólidos. O trastuzu-
mabe, apresentado pela pri-
meira vez em 1999 e publica-
do em 2001 no New England 
Journal of  Medicine, pas-
sou a ser usado em câncer 
de mama metastático e não 
é exagero dizer que foi uma 
revolução. Em 2005, o no-
vo agente mostrou seu papel 
também no cenário adjuvan-
te e foi novamente um divisor 
de águas. “Os estudos NCC-
TG-N9831, NSABP-B-31 
e HERA trouxeram resulta-
dos espetaculares. Foi talvez 
a apresentação mais emocio-
nante que assisti até hoje na 
ASCO”, recorda Max Mano, 
oncologista clínico do Hospi-
tal Sírio Libanês, em São Pau-
lo.

Outra grande novidade 
veio em 2011 com o pertuzu-
mabe utilizado no duplo blo-
queio. Mas o grande ícone é 
o TDM-1, apresentado no es-
tudo EMILIA em 2012, que ra-
pidamente tornou-se o stan-
dard mundial. “É uma droga 
realmente espetacular, com 
toxicidade mínima. Deve su-
perar tudo o que já tivemos 
até hoje”.

No cardápio das inovações, 
o especialista aponta ainda o 
inibidor de mTOR everolimus, 
em 2012, empregado para re-
verter o mecanismo de resis-
tência ao tratamento endócri-
no, e a confirmação de que os 
bisfosfonatos parecem ter pa-
pel além da simples proteção 
do esqueleto, ao reduzir tam-
bém o risco de recorrência em 
pacientes menopausadas que 
recebem terapia endócrina. E 
por falar em hormonioterapia, 
os trials ATLAS e ATOm fize-
ram história e provaram que na 
maioria dos casos é melhor re-
ceber dez anos de hormonio-
terapia adjuvante ao invés de 
cinco.

O que dizer das novida-
des desta edição anual? Pa-

ra Max Mano, a 50ª ASCO 
não foi rica em resultados 
de grande impacto. Mes-
mo a aguardada análise dos 
estudos TEXT e SOFT, que 
avalia o valor da supressão 
ovariana no câncer de mama 
no cenário adjuvante, care-
ce de dados complementa-
res. “O estudo tinha um ter-
ceiro braço com tamoxife-
no em monoterapia, sem su-
pressão ovariana, que para a 
maior parte dos oncologistas 
é o tratamento padrão. Es-
ses resultados só devem ser 
apresentados em San Anto-
nio, em dezembro”. 

Os resultados negativos do 
ALTTO frustraram muitos dos 
presentes a esta ASCO ao in-
dicar que a dupla terapia an-
ti-HER2 com lapatinib e trastu-
zumabe não melhora os resul-
tados no cenário adjuvante em 
câncer de mama inicial (Abs-
tract LBA4). “Não foi uma sur-
presa, em parte porque os pa-
cientes já vão muito bem com o 
trastuzumabe, com índices de 
87% de sobrevida sem recor-
rência”, explica. 

Outro destaque foi o OP-
TIMIZE-2,indicando que o uso 
do zolendronato pode ser feito 
a cada três meses, e não men-
sal. “É um estudo que realmen-
te muda a conduta”, diz.

p FOTO: DEPOSITPHOTOS/CLIPAREA

TEXT e SOFT: Olivia Pagani, diretora do Instituto de Oncologia do Sul da Suiça  
p FOTO: ASCO/SILAS CREWS 2014

A aguardada 
análise dos 
estudos TEXT e 
SOFT no cenário 
adjuvante 
do câncer de 
mama será 
apresentada em 
San Antonio.
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 A imunoterapia conti-
nua como forte tendência. 
Depois de ipilimumab e ve-
murafenib no tratamento do 
melanoma metástatico, ti-
vemos em Chicago a apre-
sentação dos inibidores de  
PD-1 e mais recentemen-
te a primeira combinação de 
inibidores de checkpoints 
imunológicos.

O ipilimumab foi desta-
que na combinação com 
nivolumab em pacientes 
com melanoma metastáti-
co (LBA9003^). A respos-
ta preliminar da investigação 
de Mario Sznol, da Universi-
dade de Yale, é considerada 
um avanço sem preceden-
tes, com ganhos de três anos 
e meio (40 meses) na sobre-
vida global. Agora, um estu-
do randomizado de fase III vai 
investigar a terapia combina-
da, na expectativa de validar 
esses resultados iniciais. 

A análise final considerou 
os dados de uma nova coorte 
de 41 pacientes com estadio 
III/IV, aproximadamente 53% 
com doença muito avança-
da e 55% sem nenhum tra-
tamento sistêmico anterior. 
A análise também reportou 
os resultados de uma coorte 
com longo período de segui-
mento, que envolveu 53 pa-
cientes.Os dados mostram 
que as taxas de mediana de 
sobrevida global em dois 
anos são de 85% e 79% e 
as respostas clínicas foram 
independentes da mutação 
BRAF ou do status PD- L1, 
em todos os níveis de dose.  

“São agentes com exce-
lentes resultados em mo-
noterapia que agora confir-
mam os benefícios do trata-
mento combinado, exploran-
do a inibição de checkpoints 
com importante atividade no 
melanoma metastático”, diz 
o oncologista Antonio Carlos 

Imunoterapia 
em melanoma

p FOTO: DEPOSITPHOTOS/FLYDRAGONFLY

Buzaid, diretor-geral do Cen-
tro Oncológico Antônio Ermí-
rio de Moraes (COAEM). 

Outro estudo que con-
centrou as atenções foi o 
KEYNOTE001 (Abstract 
#LBA9000), que investi-
gou o pembrolizumab no tra-
tamento do melanoma me-
tastático.

Os dados apresentados 
na 50ª ASCO demonstra-
ram sua eficácia como agen-
te único, alcançando taxa de 
sobrevida global (SG) esti-
mada em um ano de 69% em 
todos os pacientes estuda-
dos, incluindo 74% sem tra-

tamento prévio com ipilimu-
mab (terapia padrão atual) e 
65% que tiveram a doença 
progressiva durante ou após 
o uso de ipilimumab. 

Sem dúvida, o tratamen-
to do melanoma vive uma 
nova fase. O mais agressivo 
dos tumores de pele atra-
vessa uma mudança sem 
precedentes, reflexo não 
apenas dos imunoterápi-
cos de última geração, mas 
também no esteio da tera-
pia alvo-molecular, em um 
cenário que começou a se 
desenhar em 2011, quando 
o FDA aprovou o inibidor de 

40
meses foi o ganho mediano de SG 
da combinação de ipilimumab + 
nivolumab.

85%
foi a mediana de SG em dois anos na 
combinação IPI+NIV em pacientes 
com estadio III/IV

www.onconews.com.br

BRAF vemurafenib. 
Em 2013, dois novos 

agentes ampliaram as op-
ções de tratamento: da-
brafenib, também inibidor 
de BRAF, e o inibidor de 
MEK trametinib. No início 
de 2014, o FDA aprovou a 
combinação dessas duas 
drogas, associadas em um 
mesmo regime terapêutico. 
Significa que a ciência tem 
redesenhado a história da 
doença, com novas e pro-
missoras possibilidades. 
“O melanoma tem desper-
tado interesse como plata-
forma teste para ensaios clí-
nicos e não tenho dúvida al-
guma de que o saldo de to-
do esse olhar da comunida-
de científica é mais que po-
sitivo, com mudanças para 
a nossa prática clínica e ga-
nhos importantes para o pa-
ciente, que é o grande be-
neficiado”, diz o  oncologis-
ta Rafael Schmerling, es-
pecialista em melanoma do 
COAEM.

Em perspectiva, a qualidade de vida

 O número de sobrevi-
ventes de câncer nos Es-
tados Unidos chega atual-
mente a cerca de 4% da 
população, o que equiva-
le a cerca de 14 milhões de 
pessoas. Com avanços no 
diagnóstico e tratamento, 
faz todo sentido privilegiar 
estratégias que permitem 
aos pacientes não apenas 
viver mais, mas viver melhor.

“A qualidade de vida do 
paciente é sempre uma 
prioridade”, diz Carlos Bar-
rios, líder do Grupo Latino 
Americano de Investigação 
Clínica (GLICO), que fala 
com propriedade sobre a 
tônica que a ASCO des-
te ano incorporou de forma 
mais presente ao progra-
ma científico. “É importante 
considerar a qualidade de 
vida, mas sempre condicio-
nando ao objetivo do trata-
mento e às escolhas do pa-
ciente. Eles estão mais in-
formados das alternativas 
terapêuticas e querem as-
sumir papel ativo”, diz.

A proposta da ASCO é 
fomentar diretrizes clínicas 
baseadas em evidências 
e ampliar a oferta de fer-
ramentas de avaliação pa-
ra ajudar a identificar e ge-
renciar os efeitos tardios do 
câncer e de seu tratamento.

Preservar a fertilidade é 
um componente importan-
te para a qualidade de vida 
dos sobreviventes de cân-
cer. Foi essa a tônica do es-
tudo POEMs, liderado por 
Halle Moore, da Cleveland 

Clinic, em Ohio. “É um es-
tudo que fornece fortes evi-
dências de uma estraté-
gia segura e eficaz para as 
mulheres mais jovens com 
câncer de mama interessa-
das em preservar a função 
ovariana e a possibilidade 
de gravidez”, defende a es-
pecialista.

A pesquisa foi financia-
da pelo National Institute of 
Health e dá o tom que ga-
nha cada vez mais impor-
tância na pesquisa clínica.

A sessão educacional 
mais comentada na aber-
tura da ASCO este ano en-
foca as vias de sinalização 
e alvos terapêuticos, te-
mas recorrentes em tem-
pos de seleção genética e 
drogas alvo-moleculares.
Ao longo das últimas déca-
das, vias de sinalização e al-
vos específicos têm encon-
trado cada vez mais lugar 
na investigação e no trata-
mento do câncer. No en-
tanto, em meio a tantos ca-
minhos promissores, é pre-
ciso reconhecer que muitas 
questões ainda desafiam a 
terapia personalizada no 
tratamento oncológico.

Andrei Goga, da Univer-
sidade da Califórnia, que 
coordenou a sessão na 
ASCO, lembrou de  alguns 
sucessos notáveis e apon-
tou caminhos que têm atraí-
do a atenção de pesquisa-
dores e alimentam grande 
entusiasmo com a possibi-
lidade de aumentar a ofer-
ta de opções terapêuticas.
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