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Objetivo: Avaliar a eficácia, segurança e impacto na qualidade de vida de diferentes 

esquemas de quimioterapia citotóxica para pacientes acima de 70 anos câncer de 

pulmão de células não pequenas (CPCNP) avançado (estágio IIIB ou IV) previamente 

não tratados. Métodos: Revisão sistemática Cochrane de ensaios clínicos 

randomizados (ECRs). As seguintes bases de dados eletrônicas foram pesquisadas: 

CENTRAL, MEDLINE, Embase e LILACS. Foi ainda realizada busca manual da 

literatura nas listas de referências de artigos importantes, nos anais de conferências da 

American Society of Clinical Oncology (ASCO), International Association for the Study 

of Lung Cancer (IASLC) World Lung Cancer Conference, European Society of Medical 

Oncology (ESMO) e European Cancer Conference Organization (ECCO) e no banco 

de dados do ClinicalTrials.gov. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados (ECRs) 

que compararam monoterapia não platina versus combinação não platina ou terapia 

não platina versus combinação baseada em platina. Foi permitida a inclusão de ECR 

desenhado especificamente para população idosa, assim como análise de subgrupo de 

pacientes acima de 70 anos em ECRs desenhados para população adulta. Os 

desfechos analisados foram sobrevida global (SG), qualidade de vida (QV), taxa de 

sobrevida em um ano (SG1a), sobrevida livre de progressão (SLP), taxa de resposta 

objetiva (TRO), eventos adversos graves (EA). A seleção, avaliação e extração dos 

dados foi realizada por dois revisores independentes, e um terceiro revisor arbitrou 

sobre qualquer divergência entre os dois revisores anteriores. A qualidade da 

metodologia dos estudos incluídos foi avaliada pela tabela de Risco de Viés da 

Cochrane. A qualidade da evidência foi avaliada segundo o Grading of Recomendations 

Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Quando possível, os dados dos 

estudos foram agrupados em metanálise. Como medidas de resumo da estimativa de 

tamanho do efeito foi calculado o hazard ratio (HR) para os desfechos tempo-para-

evento e risco relativo (RR) para os desfechos dicotômicos, com intervalo de confiança 

(IC) de 95%. Resultados: Foram incluídos 51 estudos avaliando comparações 

monoterapia não platina versus combinação não platina (sete estudos) e terapia não 

platina versus combinação baseada em platina (44 estudos). Sobre monoterapia não 

platina versus combinação não platina, evidência de baixa qualidade sugere que os 

tratamentos têm eficácia semelhante quanto à SG (HR 0,92; com intervalo de confiança 

de 95%, IC 95%, 0,72 a 1,17; 1062 participantes; 5 estudos), SG1a (RR 0,88 IC 95% 

0,73 a 1,07; 992 participantes; 4 estudos) e SLP (HR 0,94 IC 95% 0,83 a 1,07; 942 



 
 

xxiii 

 

participantes; 4 estudos). Combinação não platina pode estar relacionada a maior TRO 

quando comparada a monoterapia não platina (RR 1,79 IC 95% 1,41 a 2,26; 1014 

participantes; 5 estudos, evidência de baixa qualidade). Não foi encontrada diferença 

no risco de eventos adversos, particularmente anemia (RR 1,10 IC 95% 0,53 a 2,31; 

983 participantes; 4 ECR; evidência de muito baixa qualidade), neutropenia (RR 1,26 

IC 95% 0,96 a 1,65; 983 participantes; 4 ECR; evidência de baixa qualidade), 

trombocitopenia (RR 1,45 IC 95% 0,73 a 2,89; 914 participantes; 3 ECR evidência de 

muito baixa qualidade). Apenas dois ECRs avaliaram QV, no entanto, não foi possível 

realizar metanálise devido à escassez de dados disponíveis. Terapia não platina versus 

combinação baseada em platina: combinação baseada em platina provavelmente traz 

benefício em SG (HR 0,76 IC 95% 0,69 a 0,85; 1705 participantes; 13 ECR; moderada 

qualidade de evidência), SG1a (RR 0,89 IC 95% 0,82 a 0,96; 813 participantes; 13 ECR; 

moderada qualidade de evidência) e TRO (RR 1,57 IC95% 1,32 a 1,85; 1432 

participantes; 11 ECR; moderada qualidade de evidência) comparada à terapia não 

platina. Combinação baseada em platina pode ainda resultar em benefício em SLP, 

embora esta evidência seja de muito baixa qualidade (HR 0,70 IC 95% 0,54 a 0,90; 

1050 participantes; 6 ECR). A combinação baseada em platina está associada a maior 

risco dos seguintes eventos adversos graves: anemia (RR 2,53 IC 95% 1,70 a 3,76; 

1437 participantes; 11 ECR; baixa qualidade de evidência), trombocitopenia (RR 3,59 

IC 95% 2,22 a 5,82; 1260 participantes; 9 ECR; baixa qualidade de evidência), fadiga 

(RR 1,56 IC 95% 1,02 a 2,38; 1150 participantes; 7 ECR), náuseas/vômitos (RR 3,64 

IC 95% 1,82 a 7,29; 1193 participantes; 8 ECR), neuropatia periférica (RR 7,02 IC 95% 

2,42 a 20,41; 776 participantes; 5 ECR; baixa qualidade da evidência). Apenas cinco 

ECRs avaliaram qualidade de vida, no entanto, não foi possível a realização de 

metanálise devido à escassez de dados disponíveis. Conclusão: Em pacientes acima 

de 70 anos com CPCNP avançado, sem comorbidades significativas, o aumento de 

sobrevida associado à combinação baseada em platina precisa ser contrabalanceado 

ao aumento de riscos de eventos adversos graves quando comparado à terapia não 

platina. Para pacientes não candidatos a tratamento baseado em platina, uma baixa 

qualidade da evidência sugere eficácia similar em sobrevida entre monoterapia não 

platina e combinação não platina. A comparação entre o perfil de efeitos adversos entre 

os dois grupos é limitada devido à baixa qualidade da evidência. Dados adicionais em 

qualidade de vida são necessários para guiar o processo de decisão terapêutica. 
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Mundialmente o câncer de pulmão representa a neoplasia mais incidente entre 

os homens e a segunda entre as mulheres.1 Nos Estados Unidos, são esperados mais 

de 220 mil novos casos nos dois sexos.2 No Brasil, espera-se que haja 28.220 novos 

casos em 2016, representando a segunda neoplasia mais incidente entre os homens 

e a quarta entres as mulheres.3 Infelizmente, mais da metade dos diagnósticos são 

feitos na doença avançada, onde a sobrevida em cinco anos não chega a 5%.2  

O câncer de pulmão ainda traz consigo impacto financeiro significativo. Nos 

Estados Unidos, estima-se que os gastos com câncer de pulmão representem cerca 

de 10% de todo o custo da saúde relacionado ao câncer.4 A despeito dos gastos 

elevados, o câncer de pulmão continua como a principal causa de morte por câncer 

no mundo, sendo estimadas cerca de 1,6 milhões de mortes em 2012.5   

Do ponto de vista histológico, a neoplasia pode ser dividida em dois grandes 

grupos: (1) carcinoma de pulmão de células pequenas (CPCP), com suas 

características neuroendócrinas, representando cerca de 15% dos diagnósticos de 

câncer de pulmão; (2) carcinoma de pulmão de células não pequenas (CPCNP), 

representando 85% dos diagnósticos, que, embora agrupados em muitos estudos, é 

ainda um grupo bastante heterogêneo, composto por diferentes histologias: 

adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso, carcinoma espinocelular, carcinoma de 

células gigantes e carcinoma sarcomatoide.6 Diferenças moleculares e de história 

natural entre as duas entidades se traduzem em abordagens diferentes no 

estadiamento, tratamento e prognóstico. 

Para pacientes com CPCNP, o estadiamento TNM (tumor, nódulos linfáticos e 

metástases) é uma ferramenta prognóstica importante, muitas vezes central para a 

decisão terapêutica.7 Paciente com doença localizada, estágios I e II, são tratados, 

quando possível, com cirurgia, seguida ou não de tratamento adjuvante.8 Para 

pacientes com doença regional (estágios III), caracterizada pelo acometimento 

linfonodal mediastinal (N2 ou N3) ou tumores localmente invasores (T4), muitas vezes 

é necessário o emprego de abordagens multimodais, envolvendo quimioterapia, 

radioterapia e eventualmente cirurgia.9 Para pacientes com doença avançada, 

caracterizada pela presença de doença a distância ou acometimento pleural, o 

tratamento sistêmico representa o pilar central da abordagem terapêutica, estendendo 

a sobrevida e melhorando a qualidade de vida.10 
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Por muitos anos, o tratamento da doença avançada era baseado apenas em 

quimioterapia, representado principalmente pelas combinações baseadas em platina 

(doublets de platina).11 Avanços no tratamento sistêmico com quimioterapia foram 

alcançados através da associação dos doublets de platina com agentes 

antiangiogênicos — como o bevacizumabe, anticorpo monoclonal cujo alvo é o fator de 

crescimento vascular endotelial (vascular endothelial growth factor, VEGF) — e da 

incorporação de pemetrexede no arsenal terapêutico, seja na combinação com platina 

ou no seu uso como terapia de manutenção após indução com doublet de platina.12-16 

Recentemente, avanços nas técnicas de biologia molecular permitiram a 

identificação de alterações genéticas específicas responsáveis pela proliferação e 

sobrevivência celular de uma parcela dos CPCNP.17,18 Atualmente, na prática clínica, 

a identificação de mutações ativadoras nos genes Epidermal Growth Factor Receptor 

(EGFR), anaplasic lymphoma kinase (ALK) e c-ros oncogene 1 (ROS1) faz parte da 

avaliação inicial desses tumores, uma vez que terapias direcionadas a esses alvos 

levaram a ganhos expressivos em taxa de resposta e sobrevida livre de progressão 

(SLP).19-22 A despeito desses avanços, o percentual de CPCNP com mutações 

ativadoras com terapia específica já estabelecida ainda é pequeno, representando 

cerca de 20% dessas neoplasias.17,18 Além disso, mesmo para esses pacientes, o uso 

de terapias-alvo não representa um tratamento curativo e finalmente todos os 

pacientes evoluirão com progressão de doença através de mecanismos de resistência 

primária ou o desenvolvimento de resistência secundária, necessitando de 

tratamentos sistêmicos adicionais.19-24 Assim, a quimioterapia baseada em platina 

ainda permanece um pilar importante do tratamento do CPCNP avançado.  

Não obstante todos os ganhos demonstrados em ensaios clínicos 

randomizados (ECRs), diversas limitações são impostas na prática clínica. Cerca de 

50% dos diagnósticos de CPCNP são realizados em pacientes acima de 70 anos.25 

Embora associados a maior eficácia quando comparados aos esquemas sem platina, 

a toxicidade relacionada ao uso desses agentes é considerada fator limitante para 

muitos idosos.26 Este grupo de pacientes é sub-representado nos ECRs, 

principalmente aqueles envolvendo estratégias com combinações baseadas em 

platina.27,28 Alguns ECR restringem diretamente a inclusão de pacientes idosos; em 

outros, barreiras são criadas através de critérios de elegibilidade mais rígidos que 

acabam por limitar o acesso de idosos aos protocolos de pesquisa.27-30 A substituição 
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da cisplatina pela carboplatina e a mudança no regime de tratamento a cada três 

semanas para esquemas semanais foram algumas das estratégias desenvolvidas 

com objetivo de melhorar o perfil de segurança sem uma perda significativa da 

eficácia. No entanto, ainda persiste na literatura a limitação dos dados sobre 

segurança e eficácia dos doublets de platina na população geriátrica, resultando, na 

prática clínica, no subtratamento de uma parcela da população geriátrica.25,31  

O tratamento citotóxico com agente único não platina tornou-se frequentemente 

utilizado para muitos idosos na prática clínica, inicialmente impulsionado pela 

publicação do estudo Elderly Lung Cancer Vinorelbine Italian Study (ELVIS).32 Este 

foi um dos primeiros ECRs desenhados especificamente para idosos com CPCNP 

avançado, em que 191 pacientes acima de 70 anos foram randomizados para receber 

tratamento com vinorelbina ou melhor suporte clínico (MSC). Seus resultados 

reafirmaram o papel do tratamento com quimioterapia nessa população, sendo 

demonstrado ganho em sobrevida global (SG) sem prejuízo significativo da qualidade 

de vida. Estudos subsequentes nessa população buscaram estabelecer o esquema 

terapêutico ideal através da comparação direta com outros agentes em monoterapia 

ou através das combinações. Resultados conflitantes, entretanto, não permitiram 

conclusões definitivas.33,34  

O conceito de idoso baseado apenas em um limite de idade é ainda 

controverso, havendo mudanças de acordo com momento e estudo. No entanto, de 

uma forma geral, pacientes selecionados estritamente pela idade cronológica 

representam grupo bastante heterogêneo, em que as alterações fisiológicas 

relacionadas ao envelhecimento e síndromes geriátricas não incidem de forma 

uniforme entre os indivíduos.35 À luz desse reconhecimento, diversas análises de 

subgrupo e dados populacionais sugeriram que o tratamento baseado em platina 

poderia ser seguro em uma parcela dos pacientes acima de 70 anos, estimulando a 

realização de ECRs avaliando o papel das combinações baseadas em platina.25,36-39 

Em 2011 o grupo francês Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique 

(IFCT) apresentou os resultados do primeiro ECR de fase III especificamente 

desenhado para pacientes idosos, avaliando o papel do tratamento baseado em 

platina. No estudo, 451 pacientes com performance status (PS) entre 0 e 2 foram 

randomizados a tratamento com carboplatina associado a paclitaxel semanal ou a 

monoterapia com vinorelbina ou gemcitabina. Seus resultados reafirmaram a 
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importância do tratamento baseado em platina na população geriátrica, sendo 

observados ganhos em SG, sobrevida livre de progressão e taxa de resposta. No 

entanto, embora manejável, a adição de platina está associada a maior toxicidade.40  

A despeito desses resultados, ainda permanece incerto qual a melhor estratégia 

de tratamento para esses pacientes ou quais critérios devem ser utilizados para seleção 

de tratamento. A proposta desta revisão sistemática é estabelecer a melhor base de 

evidências sobre o uso de quimioterapia citotóxica no tocante ao uso de monoterapia e 

combinações com ou sem platina na população geriátrica com CPCNP avançado.  

 

1.1. Objetivos 

 

Objetivos gerais 

 

 Avaliar a eficácia e segurança de diferentes esquemas de quimioterapia 

citotóxica (monoterapia não platina versus combinação não platina e 

terapia não platina versus combinação baseada em platina) para pacientes 

com câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) avançado 

(estágio IIIB e IV). 

 

Objetivos específicos 

 

Comparar entre si os diferentes esquemas quimioterápicos quanto aos 

seguintes desfechos: 

 Sobrevida global  

 Qualidade de vida 

 Taxa de SG em um ano 

 Sobrevida livre de progressão de doença 

 Taxa de resposta objetiva 

 Fequência de eventos adversos hematológicos graves 

 Frequência de eventos adversos não hematológicos graves 
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1.2. Pergunta da pesquisa 

 

Pacientes acima de 70 anos com câncer de pulmão de células não pequenas 

avançado se beneficiam de quimioterapia baseada em platina ou devem receber 

terapia não platina em monoterapia ou combinação? 

 

PICO 1 

P = pacientes acima de 70 anos com CPCNP avançado 

I = quimioterapia baseada em platina 

C = quimioterapia não platina 

O = sobrevida global, qualidade de vida, taxa de sobrevida em um ano, 

sobrevida livre de progressão, taxa de resposta objetiva e eventos adversos graves.  

 

PICO 2 

P = pacientes acima de 70 anos com CPCNP avançado 

I = combinação não platina 

C = monoterapia não platina 

O = sobrevida global, qualidade de vida, taxa de sobrevida em um ano, 

sobrevida livre de progressão, taxa de resposta objetiva e eventos adversos graves.  

 

1.3. Hipóteses 

 

 Pacientes acima de 70 anos se beneficiam de quimioterapia baseada em 

platina; 

 Quimioterapia baseada em platina está associada a maior risco de eventos 

adversos graves; 

 Monoterapia não platina e combinação não platina são igualmente 

eficazes; 

 Combinação não platina está associada a maior risco de eventos adversos 

graves. 
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Em 2015, estima-se que 15% das pessoas estejam acima de 60 anos idade, 

sendo esperado que esse número chegue a 20% em 2050, representando 

aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Inicialmente mais evidente nos países 

desenvolvidos, o processo de envelhecimento das populações também já pode ser 

observado nos países em desenvolvimento. Estima-se que, em 2050, 80% da 

população idosa esteja em países de renda baixa ou intermediária.41 

O aumento da expectativa de vida, considerado como um dos melhores 

indicadores positivos das políticas de saúde pública, no entanto, traz consigo desafios 

importantes, impondo ajustes profundos na estrutura das sociedades.42 Com essa 

mudança do perfil demográfico, espera-se um aumento do número de doenças 

relacionadas ao envelhecimento, acompanhado por um aumento dos custos na 

saúde.43,44 Neste sentido, existe uma clara relação entre incidência de câncer e idade. 

Cerca de 50% dos diagnósticos de câncer e 70% das mortes por câncer ocorrem em 

pacientes acima de 65 anos.43,44 Assim, é de interesse da saúde pública um melhor 

entendimento sobre o processo de envelhecimento, suas alterações fisiológicas e os 

impactos no manejo na crescente população geriátrica com câncer.  

 

2.1. Epidemiologia, fatores de risco e prevenção do câncer de pulmão 

 

O tabagismo é considerado o maior fator de risco para o câncer de pulmão. 

Ao longo da história, a incidência e a mortalidade por câncer de pulmão estiveram 

intimamente relacionadas aos padrões de consumo do tabaco, havendo grande 

variabilidade entre os sexos e regiões estudas.45 Países ocidentais desenvolvidos, 

como os Estados Unidos, observaram aumento significativo da incidência e 

mortalidade por câncer de pulmão ao longo do século XX. Na década de 1930, o 

tabagismo se intensificava entre os homens, atingindo seu pico nos anos 1970. 

Entre a mulheres, o consumo de tabaco tornou-se mais evidente somente após a 

Segunda Guerra Mundial, tornando-se mais próximo do padrão de consumo 

masculino na década de 80. Esses padrões de consumo se traduziram em 

diferenças na incidência e mortalidade do câncer de pulmão entre os dois 

gêneros.46 Entre os homens, observou-se um pico na incidência e mortalidade de 

câncer de pulmão na década de 80 e 90, respectivamente, e nas décadas de 90 e 

anos 2000 entre as mulheres. Países onde o consumo de tabaco ainda é crescente, 
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como China, Coreia e diversos países africanos, ainda apresentarão aumento na 

incidência de câncer de pulmão até que estratégias de redução de consumo e 

retardo na iniciação ao tabagismo possam se traduzir na redução da incidência e 

mortalidade por câncer de pulmão.45 

Interrupção do tabagismo reduz o risco de câncer de pulmão. A magnitude do 

benefício é, entretanto, influenciada pela duração da abstinência. Estima-se que 15 a 20 

anos de abstinência sejam capazes de reduzir o risco de câncer de pulmão em até 90%.47 

No Brasil, o combate ao tabagismo tornou-se uma política de estado através da 

assinatura da Convenção-Quadro para o Controle do Tabagismo, o primeiro tratado de 

saúde pública mundial para combate ao tabagismo entre os Estados membro da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Através do Programa Nacional de Combate ao 

Tabagismo, o Estado vem implementando diversas medidas ordenadas com o intuito de 

reduzir o consumo do tabaco no país.3 Entretanto, serão necessários alguns anos para 

que o impacto na incidência e mortalidade por câncer de pulmão sejam percebidos. 

O câncer de pulmão é ainda uma doença mais prevalente entre os idosos. 

Aproximadamente 50% dos pacientes diagnosticados CPCNP estão acima dos 70 

anos de idade.25 Recentemente, este grupo de pacientes, caracterizados pelo 

consumo de tabaco elevado (≥ 30 anos-maço) e idade entre 55 e 74 anos, tem sido 

alvo de estratégias de rastreamento. Em 2011, o primeiro ECR demonstrou redução 

na mortalidade por câncer de pulmão e mortalidade por todas as causas através do 

rastreamento anual, por três anos consecutivos, com tomografia de baixa dosagem. 

No estudo, utilizou-se o ponto de corte de 4 mm para definição de nódulo suspeito, 

resultando em elevado número de falsos positivos para a tomografia e necessidade 

de exames adicionais.48 Questões relacionadas a custo-efetividade e validade externa 

dos resultados, uma vez que o estudo foi realizado em centro de grande volume com 

profissionais experientes, têm limitado o uso da tomografia de baixa dose como 

estratégia de rastreamento em diversos sistemas de saúde.    
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2.2. Quimioterapia no CPCNP estágios IIIB e IV 

 

Infelizmente, a despeito das recentes estratégias de rastreamento, muitos 

pacientes ainda são diagnosticados com doença avançada ou apresentam recorrência 

após tratamento com intenção curativa, sendo, portanto, candidatos a tratamento 

sistêmico paliativo.49 Recentemente, grandes avanços foram alcançados no tratamento 

do CPCNP avançado, aumentando o arsenal terapêutico e estendendo a sobrevida.  

Até recentemente, a quimioterapia citotóxica representava a única forma de 

tratamento para os pacientes com CPCNP avançado. Ao longo dos anos, diversos 

agentes se mostraram ativos, permitindo o estudo de diferentes estratégias e 

combinações com o objetivo de estender a SG. A magnitude do benefício desses 

esquemas de quimioterapia pode ser ilustrada através da metanálise de dados individuais 

envolvendo 16 ECRs que compararam diversos esquemas de quimioterapia com suporte 

clínico exclusivo. Seus resultados demonstraram redução de 23% no risco de morte, 

resultando em ganho absoluto de 9% na SG em 12 meses.10  

Ao longo das décadas de 80 e 90, buscou-se o esquema de tratamento ideal. 

Diversos ECRs investigaram o papel das combinações no tratamento do CPCNP 

avançado, alguns sugerindo superioridade de esquemas envolvendo duas drogas. 

Uma metanálise envolvendo 7.175 participantes em 29 ECRs demonstrou 

superioridade em taxa de reposta [odds ratio (OR) 0,42; intervalo de confiança (IC) de 

95% 0,37 a 0,47] e taxa de SG em 1 ano (OR 0,80; IC 95% 0,70 a 0,91) em favor do 

braço da combinação com duas drogas quando comparado com monoterapia.50 Na 

mesma época, estudos ainda apontavam para a superioridade das combinações 

baseada em platina sobre os esquemas sem platina. Neste sentido, diversas 

metanálises foram elaboradas, confirmando os benefícios em taxa de resposta e SG 

das combinações baseadas em platina.51-53 Em 2002, estudo conduzido por Schiller 

et al. estabeleceu a equivalência entre 4 doublets de platina. Neste ECR, 1.207 

participantes com CPCNP avançados foram randomizados para receber (a) cisplatina-

paclitaxel (considerado braço controle), (b) cisplatina-docetaxel, (c) carboplatina-

paclitaxel ou (d) cisplatina-gemcitabina. Seus resultados demonstraram equivalência 

em termos de SG entre os quatro esquemas, com discreta superioridade em tempo 

para progressão para o braço da combinação cisplatina-gemcitabina.11 Assim, essas 

combinações assumiram por certo período a posição de tratamento padrão no 
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tratamento de CPCNP avançado, passando a ser utilizadas como braço controle de 

diversos ECRs. 

 

2.3. Quimioterapia com agentes antiangiogênicos 

 

A angiogênese é considerada uma característica marcante do câncer.54 Ao 

longo do tempo, múltiplos agentes antiangiogênicos foram investigados no tratamento 

das neoplasias. Para o CPNCP, os maiores avanços foram obtidos com a adição de 

bevacizumabe às combinações baseadas em platina.  

O bevacizumabe é um anticorpo monoclonal cujo alvo é o fator de crescimento 

vascular endotelial (VEGF), considerado um dos principais reguladores da angiogênese 

nos tumores.55 Apesar de se demonstrar atividade do bevacizumabe em associação 

com doublet de platina nos estudos iniciais de fase II, foi observado risco elevado de 

sangramento, principalmente em pacientes que tinham lesões de histologia escamosa, 

com cavitações e de localização central.56 Frente a esses resultados, pacientes com 

essas características foram excluídos dos ECRs subsequentes que avaliaram o papel 

do bevacizumabe no câncer de pulmão. O estudo Eastern Cooperative Oncology Group 

(ECOG) Trial 4599 foi o primeiro ECR de fase III a demonstrar os benefícios da adição 

de bevacizumabe aos doublets de platina. Neste estudo, 878 participantes com CPCNP 

de histologia não escamosa foram randomizados para receber combinação 

carboplatina-paclitaxel com ou sem a adição de bevacizumabe na dose de 15 mg/kg a 

cada 21 dias. Seus resultados demonstraram superioridade em taxa de resposta, 

sobrevida livre de progressão e SG, com redução no risco de morte de 21% em favor 

do braço contendo bevacizumabe (hazard ratio, HR, de 0,79; IC 95% 0,67 a 0,92).12 O 

estudo Avastin in Lung (AVAiL), entretanto, não confirmou os benefícios em SG 

observados no estudo ECOG 4599. Neste ECR, Reck et al. randomizaram 1043 

participantes com CPCNP não escamoso para receber (a) cisplatina-gemcitabina; (b) 

cisplatina-gemcitabina e bevacizumabe na dose 7,5 mg/kg a cada 21 dias ou (c) 

cisplatina-gemcitabina e bevacizumabe na dose de 15 mg/kg a cada 21 dias. A despeito 

da ausência de benefício em SG, a adição de bevacizumabe, nas duas dosagens, 

esteve associada a ganhos em taxa de resposta e sobrevida livre de progressão (HR 

0,75; IC 95% 0,64 a 0,87 para dose de 7,5 mg/kg e HR 0,85; IC 95% 0,73 a 1,00 para 

dose de 15 mg/kg).13,57  
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Como esperado, a adição de bevacizumabe também esteve associada a maior 

toxicidade, especialmente relacionada aos efeitos antiangiogênicos, como 

hipertensão, proteinúria e sangramento.12,57 Assim, pela primeira vez, por motivos de 

segurança, surgiram evidências apontando para a importância da classificação 

histológica na escolha do tratamento inicial. A combinação de bevacizumabe a um 

doublet de platina tornou-se o padrão de tratamento para os pacientes com CPCNP 

não escamoso. 

 

2.4. Combinação com pemetrexede 

 

Novos avanços no tratamento inicial foram possíveis em 2008 com incorporação 

do pemetrexede para formação dos doublets de platina.14 O pemetrexede é um 

antifolato inibidor de múltiplas enzimas no metabolismo das purinas e pirimidinas. 

Inicialmente, esta medicação foi comparada a docetaxel em pacientes previamente 

tratados.58 Neste ECR, Nasser Hanna et al. randomizaram 571 participantes com 

CPCNP avançado para receber tratamento com (a) docetaxel 75 mg/m2 a cada 21 dias 

ou (b) pemetrexede 500 mg/m2 a cada 21 dias. Seus resultados sugeriram equivalência 

entres os tratamentos em termos de taxa de resposta, sobrevida livre de progressão e 

SG, com perfil de tolerância favorecendo o braço do pemetrexede.58 Posteriormente, 

Scagliotti et al. conduziram um ECR envolvendo pacientes com CPCNP avançados, 

sem tratamentos prévios, com o objetivo de demonstrar não inferioridade da 

combinação cisplatina-pemetrexede comparada a cisplatina-gemcitabina. Neste ECR, 

1.725 participantes foram randomizados entre os dois braços, e seus resultados 

mostraram que os pacientes alcançaram SG mediana de 10,3 meses nos dois braços 

(HR 0,94; IC 95% 0,84 a 1,05). Análises planejadas por tipo histológico, entretanto, 

sugeriram interação por histologia, em que pacientes com CPCNP de histologia não 

escamosa teriam maior benefício da combinação com pemetrexede (n = 1,000; 

mediana de SG de 11,8 versus 10,4 meses; HR 0,81; IC 95% 0,70 a 0,94; p = 0,005). 

Assim, esses resultados reforçavam a importância dos diferentes tipos de classificação 

histológica na eficácia do tratamento inicial, ampliando o arsenal terapêutico para 

CPCNP de histologia não escamosa.  
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2.5. Estratégias de manutenção 

 

Ganhos em sobrevida também foram observados com as estratégias de 

manutenção, seja com pemetrexede ou erlotinibe.16,59-62 O estudo SATURN 

(“Sequential Tarceva in unressectable non-small cell lung cancer”) foi o primeiro 

estudo a demonstrar os benefícios das estratégias de manutenção com erlotinibe, um 

inibidor de tirosina quinase anti-EGFR.59 Neste estudo, 889 participantes que não 

progrediram após quatro ciclos de quimioterapia com combinação baseada em platina 

foram randomizados para manutenção com erlotinibe ou placebo. Seus resultados 

demonstraram ganhos em sobrevida livre de progressão, SLP (12,3 semanas versus 

11,1 semanas; HR: 0,71; IC 95% 0,62 a 0,82) e SG (12,0 versus 11,0 meses; HR: 0,8; 

IC 95% 0,70 a 0,95) em favor da manutenção com erlotinibe.  

Em seguida, o estudo H3E-MC-JMEN demonstrou ganhos em SG com o 

tratamento de manutenção com pemetrexede em pacientes que não progrediram 

após quatro ciclos de quimioterapia baseada em platina não contendo pemetrexede, 

estratégia denominada manutenção de troca.16 Neste estudo, 663 participantes com 

CPCNP, envolvendo todas as histologias, foram randomizados para receber (a) 

pemetrexede 500 mg/m2 a cada 21 dias ou (b) placebo. O estudo atingiu seu objetivo 

primário e secundário demonstrando superioridade em SLP e SG em favor do braço 

do pemetrexede, respectivamente. Críticas a esse estudo incluem baixo número de 

tratamento com pemetrexede ou docetaxel de segunda linha nos pacientes do grupo 

placebo, levantando questionamentos sobre o real impacto do tratamento de 

manutenção quando comparado a tratamento de segunda linha após falha de 

combinações baseada em platina. 

Posteriormente, o estudo PARAMOUNT confirmou os ganhos da estratégia de 

manutenção.15,62 No entanto, algumas diferenças entre os estudos merecem ser 

ressaltadas. Diferentemente do estudo H3E-MC-JMEN, o estudo PARAMOUNT avaliou 

o papel da manutenção em uma estratégia denominada de manutenção de 

continuação, em que pacientes que não progrediram a quatro ciclos de quimioterapia 

com cisplatina e pemetrexede foram randomizados para manutenção com pemetrexede 

ou placebo. Além disso, apenas pacientes com tumores não escamosos foram incluídos 

no estudo. Seus resultados demonstraram ganhos em SG (13,9 meses versus 11,0 
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meses; HR: 0,78 IC 95% 0,64 a 0,96) e SLP (HR: 0,60 IC 95% 0,60 a 0,93) com a 

estratégia de manutenção.  

Os avanços obtidos com a adição de bevacizumabe a esquemas de carboplatina-

paclitaxel e com o uso de erlotinibe ou pemetrexede em estratégias de manutenção de 

troca ou de continuação justificaram a avaliação do papel desses agentes em conjunto em 

estratégia denominada de manutenção de combinação. Neste sentido, o estudo AVAPERL 

randomizou 376 pacientes, que não progrediram após quatro ciclos de carboplatina-

pemetrexede-bevacizumabe, para manutenção com bevacizumabe ou combinação 

pemetrexede-bevacizumabe.63 Este estudo demonstrou superioridade em SLP (7,4 meses 

versus 3,7 meses; HR: 0,48 IC 95% 0,35 a 0,66). O estudo, entretanto, não foi desenhado 

com poder suficiente para análise de SG, não sendo observada diferença estatisticamente 

significantes entre os dois braços (HR: 0,75 IC 95% 0,47 a 1,19).   

Um segundo ECR, o estudo Point Break, avaliou a estratégia de manutenção de 

combinação semelhante ao estudo AVAPERL.64 O braço controle escolhido pelos 

investigadores foi a combinação carboplatina-paclitaxel-bevacizumabe seguida de 

bevacizumabe como manutenção. Com 939 participantes randomizados, o estudo 

falhou em demonstrar superioridade em SG em favor do braço experimental (HR:1,00; 

IC 95% 0,86 a 1,16). O tratamento com carboplatina-pemetrexede-bevacizumabe 

esteve relacionado apenas a melhor SLP (HR:0,83; IC 95% 0,71 a 0,96) com diferentes 

perfis de toxicidades entre os dois braços.  

De forma semelhante, o estudo ATLAS (Avastin Tacerva Lung Cancer Study) 

também demonstrou benefícios em SLP em favor da manutenção com a combinação 

erlotinibe-bevacizumabe em comparação a bevacizumabe como agente único.60 Não 

foi observada nenhuma diferença em SG entre os dois braços.  

Assim, apesar de ausência de dados sugerindo benefício em SG com as 

estratégias de manutenção de combinação, três estudos sugerem que a combinação 

de bevacizumabe aos esquemas manutenção (pemetrexede ou erlotinibe) está 

relacionada a ganhos em SLP.  
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2.6. Quimioterapia para CPCNP avançado no idoso 

 

A despeito dos inúmeros avanços no tratamento do CPCNP avançado, 

diversas limitações são impostas na prática clínica que limitam a utilização de diversos 

agentes. Cerca de 50% dos diagnósticos de câncer de pulmão são realizados em 

pacientes acima de 70 anos.25 Estes pacientes, entretanto, são sub-representados 

nos ECR, resultado em uma escassez de dados sobre eficácia e segurança das 

diversas modalidades de tratamento.25,28,65 

Mudanças relacionadas ao envelhecimento, comorbidades e síndromes 

geriátricas podem limitar o uso destes agentes na população geriátrica.31 Do ponto de 

vista biológico, o envelhecimento é caracterizado por mudanças nos processos 

biológicos de forma contínua e progressiva, influenciados por fatores genéticos e 

ambientais. Essas alterações fisiológicas envolvem diversos órgãos e sistemas, 

levando a perdas das reservas fisiológicas. Ao longo do tempo, perdas significativas 

desafiam a homeostase, fazendo com que pacientes idosos sejam mais susceptíveis 

às injúrias da própria doença e das intervenções necessárias para o seu 

tratamento.66,67 Essas alterações fisiológicas e suas consequências podem alterar de 

forma significativa o equilíbrio entre segurança e eficácia de determinados 

tratamentos, sendo necessário reconsiderar seu papel no manejo de pacientes idosos 

com câncer. Além das alterações mencionadas, o envelhecimento traz consigo uma 

maior prevalência de comorbidades e consequentemente polifarmácia31, 

influenciando o resultado do tratamento.  

Assim, na prática clínica, a decisão terapêutica no paciente idoso com câncer é 

desafiadora. Estimativas acuradas do efeito de cada tratamento e avaliação clínica 

detalhada são fundamentais para se evitar o subtratamento, quando se deixa de 

oferecer tratamentos eficazes com base na expectativa de má tolerância. Por outro lado, 

o risco do subtratamento deve ser contrabalançado pelo risco do supertratamento, 

quando a toxicidade do tratamento supera qualquer eventual benefício em sobrevida e 

qualidade de vida demonstrados em ECRs.68 Tendo em vista essas diferenças entre 

adultos e idosos, tornou-se necessária a realização análises e estudos específicos para 

essa população.  

Em CPCNP, na prática clínica, a toxicidade relacionada à quimioterapia baseada 

em platina é uma preocupação relevante para o tratamento de pacientes idosos.69 
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Estudos populacionais sugerem que muitos idosos são subtratados.25,31 Assim, o 

benefício da quimioterapia foi alvo de debate ao longo do tempo. Em 2001, o primeiro 

ECR desenhado especificamente para pacientes acima de 70 anos reafirmou o papel 

da quimioterapia nesta população. Gridelli et al. randomizaram 191 pacientes com 

CPCNP avançado para receber (a) quimioterapia com vinorelbina ou (b) suporte clínico 

exclusivo. Seus resultados demonstraram benefício em SG (28 semanas versus 21 

semanas, p = 0,03), às custas de discreto aumento nos sintomas relacionados à 

quimioterapia.32 Outros agentes em monoterapia também se mostraram pelo menos 

tão eficazes quanto vinorelbina. Um estudo multicêntrico japonês conduzido pelo West 

Japan Thoracic Oncology Group (WJTOG) randomizou 184 participantes acima de 70 

anos para receber (a) docetaxel 60 mg/m2 a cada 21 dias ou (b) vinorelbina 25 mg/m2 

nos dias 1 e 8 a cada 21 dias. Apesar da superioridade em taxa de resposta (22,7% 

versus 9,9%; p = 0,019) e SLP (5,5 meses versus 3,1 meses; p < 0,001) em favor do 

braço com docetaxel, nenhuma diferença estatisticamente significante entre os dois 

braços foi observada em SG (14,3 meses versus 9,9 meses; HR 0,78; IC 95% 0,561 a 

1,085; p = 0,138).70 Estudos subsequentes que avaliaram o papel das combinação 

obtiveram resultados conflitantes.33,34  

Inicialmente, os dados referentes ao uso de combinações baseadas em platina 

eram escassos, com análises de subgrupo e dados populacionais sugerindo que o 

tratamento com platina era seguro e associado a benefícios semelhantes aos pacientes 

adultos.25,31,36,37,69 Em 2011, o primeiro ECR desenhado especificamente para 

população idosa demonstrou os ganhos em eficácia associados ao uso de 

quimioterapia baseada em platina. Nesse estudo, 451 participantes acima de 70 anos 

com performance status 0 a 2 foram randomizados para receber tratamento com 

combinação de carboplatina AUC6 no dia 1 associada a paclitaxel, 90 mg/m2, semanal 

a cada 4 semanas, ou a monoterapia com vinorelbina ou gemcitabina. Seus resultados 

confirmaram os ganhos em taxa de resposta, SLP e SG, às custas de maior toxicidade 

para o braço da combinação.40 

O uso de bevacizumabe na população idosa é ainda tema mais controverso. 

Ramalingam et al. realizaram uma análise de subgrupo de participantes acima de 70 

anos incluídos no estudo ECOG 4599. Seus resultados sugeriram que a adição de 

bevacizumabe à combinação de platina está associada a aumento não 

estatisticamente significativo na taxa de resposta objetiva (TRO) e na SLP, sem 
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impacto em SG. Os pesquisadores ainda observaram aumento de toxicidade entre os 

idosos tratados com bevacizumabe quando comparados aos adultos: 87% dos idosos 

tratados com bevacizumabe apresentaram pelo menos um evento grave, comparados 

a 70% dos pacientes mais jovens (p < 0,01).71 Dados populacionais norte-americanos 

ainda corroboram a ausência de benefício em SG.72 No entanto, análise retrospectiva 

do estudo AVAiL sugere não haver diferenças na eficácia e segurança com a adição 

de bevacizumabe entre paciente jovens e idosos.73 

 

2.7. Inibidores de tirosina quinase 

 

Nos últimos 10 anos, grandes avanços foram alcançados no entendimento da 

biologia molecular do CPCNP, permitindo a personalização do tratamento através de 

testes moleculares.17 Diversas mutações foram identificadas e inibidores de tirosina 

quinase permitiram ganhos expressivos em sobrevida.  

Cerca de 15% dos CPCNP apresentam mutações no gene do EGFR.18 Essas 

mutações são ainda mais frequentes entre pacientes não fumantes, do sexo feminino, 

de origem asiática e histologia mostrando adenocarcinoma.74 A identificação de 

mutações ativadoras, notadamente L858R no éxon 21, e de deleções no éxon 19 é 

relevante na prática clínica, sendo importante para a seleção do tratamento inicial com 

inibidores de tirosina quinase anti-EGFR: gefitinibe, erlotinibe ou afatinibe.  

O estudo IPASS (Iressa Pan Asia Study) foi primeiro ECR a demonstrar a 

importância dessas mutações para seleção do tratamento inicial.75,76 Na época da 

idealização deste estudo, o papel preditivo das mutações do EGFR ainda se 

encontrava sob investigação, sendo utilizados critérios de elegibilidade clínicos então 

associados a maior atividade do gefitinibe: origem asiática, histologia adenocarcinoma 

e pacientes não fumantes ou ex-fumantes com histórico de tabagismo leve. Assim, 

Mok et al.75 randomizaram 1.217 participantes com esse perfil para receber tratamento 

com (a) carboplatina e paclitaxel ou (b) gefitinibe. O estudo atingiu seu objetivo 

primário, demonstrando não inferioridade do gefitinibe em termos de taxa de resposta 

e SLP na população por intenção de tratar. Análise molecular foi obtida em 467 

participantes, representando 35,9% da população por intenção de tratar. Destes, 261 

amostras (59,7%) foram positivas para mutações do EGFR, percentual acima do 

encontrado em populações não selecionadas. Para estes pacientes, observou-se 



18 

 

 

maior sobrevida livre de progressão em favor do gefitinibe. Para pacientes com 

ausência de mutação, observou-se maior SLP em favor do doublet de platina. 

Em seguida, diversos ECRs comparando quimioterapia baseada em platina e 

inibidores tirosina quinase anti-EGFR foram realizados em pacientes com mutação de 

EGFR.19,20,77-79 De uma fora geral, os resultados desses estudos apontam para um 

benefício em taxa de resposta e sobrevida de progressão em favor dos inibidores de 

tirosina quinase anti-EGFR, sem, entretanto, impacto em SG. A magnitude desses 

resultados pode ser ilustrada através de uma metanálise envolvendo 13 ECRs, 

mostrando redução de 57% no risco de progressão.80 A ausência de benefício em SG 

se deve provavelmente ao efeito do tipo de estudo cross-over, com o uso de inibidores 

de tirosina quinase em linhas posteriores após falha da quimioterapia. Assim, com 

base nos ganhos em taxa de resposta, SLP e perfil de toxicidade, muitas diretrizes 

recomendam a pesquisa de mutações ativadores do EGFR e o uso dos inibidores de 

tirosina quinase na primeira linha de tratamento na presença de mutações.8  

Cerca de 3 a 7% dos CPCNP apresentam translocações do ALK, que alteram 

a conformação desta tirosina quinase, tornando-a constitutivamente ativa.18 De forma 

semelhante aos inibidores anti-EGFR, os inibidores do ALK resultaram em ganhos 

expressivos em taxa de resposta e SLP.  

O estudo PROFILE 1014 randomizou 343 pacientes com CPCNP, ALK-

positivos, para receber a tratamento com (a) crizotinibe 250 mg duas vezes ao dia 

ou (b) quimioterapia baseada em platina (cisplatina-pemetrexede ou carboplatina-

pemetrexede).21 O estudo atingiu seu objetivo primário, demonstrando superioridade 

do crizotinibe em SLP (HR 0,45; IC 95% 0,35 a 0,60). O crizotinibe esteve ainda 

associado a maior taxa de resposta (74% versus 45%, p < 0,001) e melhora da 

qualidade de vida. No entanto, não se observou diferença em SG, provavelmente 

por influência do baixo número de óbitos nos dois braços e assim como pelo efeito 

do desenho do estudo cross-over.21  

Apesar dos benefícios dos inibidores de tirosina quinase, seja anti-EGFR ou 

anti-ALK, esses pacientes evoluem com progressão de doença. Múltiplos 

mecanismos de resistência secundário já identificados e drogas direcionadas para 

algumas dessas mutações encontram-se em fase avançada de 

desenvolvimento.23,24,81 No entanto, muitos desses pacientes ainda serão candidatos 

à quimioterapia após falha dos inibidores de tirosina quinase.  
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2.8. Inibidores dos immune checkpoints  

 

O conhecimento sobre os mecanismos de escape imunológico do câncer 

permitiu a identificação de alvos responsáveis pelo desenvolvimento de tolerância e 

exaustão.82 Dentre as múltiplas vias que compreendem a complexa interação entre 

células neoplásicas e sistema imunológico, a interação entre os receptores program 

cell death 1 (PD1), expressos no linfócitos e seus ligantes, PDL1 e PDL2, expressos 

no tumor, parecem exercer papel importante no processo de escape imunológico.82  

Recentemente, os anticorpos monoclonais anti-PD1, nivolumabe e 

pembrolizumabe, receberam aprovação para tratamento de segunda linha do CPCNP em 

diversos países. Pelo menos três ECRs avaliaram o papel dessas medicações em 

pacientes com CPCNP previamente tratados com combinações baseadas em platina.83-85 

O estudo Check Mate 017 foi o primeiro ECR a demonstrar os benefícios dos 

anticorpos anti-PD1 no tratamento do CPCNP.84 Neste estudo, 272 participantes com 

CPCNP de histologia tipo escamosa, previamente tratados com combinações de 

platina, foram randomizados para receber segunda linha de tratamento com (a) 

docetaxel 75 mg/m2 ou (b) nivolumabe 3 mg/kg a cada 15 dias. O estudo demonstrou 

benefício em SG em favor do braço de nivolumabe (SG mediana de 9,2 meses versus 

6,0 meses; HR: 0,59 IC 95% 0,44 a 0,79). O tratamento com nivolumabe esteve ainda 

associado a ganhos em taxa de resposta (20% versus 9%, p = 0,008), SLP (3,5 meses 

versus 2,8 meses; HR: 0,62 IC 95% 0,47 a 0,81) com menor incidência de eventos 

adversos graves (7% versus 55%). Estudo subsequente, Check Mate 057, confirmou 

os benefícios em sobrevida do nivolumabe em CPCNP de histologia não escamosa.85  

Muitos biomarcadores preditivos de eficácia das terapias anti-PD1 ainda estão 

em investigação. Dentre esses, a expressão do PDL1 nas células tumorais tem sido 

amplamente estudada. Entretanto, diferentes definições de positividade e resultados 

controversos sobre o seu potencial como biomarcador preditivo têm limitado a 

aplicação do teste na prática clínica.84,85 

A despeito dessas limitações, o estudo KEYNOTE-010 foi o primeiro ECR a 

utilizar positividade do PDL1 no tumor como critério de inclusão.83 Neste estudo, 1.034 

participantes foram randomizados em três braços: (a) docetaxel 75 mg/m2; (b) 

pembrolizumabe 2 mg/kg a cada 21 dias; (c) pembrolizumabe 10 mg/kg a cada 21 
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dias. Seus resultados demonstraram benefícios em SG em favor de ambos os braços 

com pembrolizumabe, no entanto, nenhuma diferença em SLP.  

Com esses resultados, alguns países aprovaram o uso dos anticorpos anti-PD1 

no tratamento do CPCNP previamente tratados com combinações baseadas em 

platina. Em pacientes virgens de tratamento, entretanto, o papel dos inibidores do 

immune checkpoints é incerto, sendo assunto em investigação em diversos ECRs. 

Assim, apesar da introdução de novas drogas e personalização do tratamento, 

muitos pacientes, idosos ou não, ainda serão candidatos a quimioterapia citotóxica 

paliativa, seja pela ausência de mutações ativadoras ou pela falha de tratamento com 

terapia-alvo ou imunoterapia. Especialmente no idoso, questões relacionadas ao 

equilíbrio entre eficácia e tolerância dos diferentes esquemas de quimioterapia são de 

grande importância para a prática clínica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODOS 
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3.1. Local da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi conduzida no Programa de Pós-graduação em Saúde 

Baseada em Evidências da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – Escola 

Paulista de Medicina em parceria com o Centro Cochrane do Brasil. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unifesp-EPM, sob número 

CAAE: 20108313.6.0000.5505 (
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Apêndice 1). 

Esta revisão sistemática foi submetida aos revisores do Cochrane Lung Cancer 

Group, aceita e publicada na a forma de protocolo no dia 28 de fevereiro de 2013, com 

número de registro CD010463, DOI: 10.1002/14651858.CD010463. O texto completo 

desta revisão sistemática com metanálise foi aceito para publicação em 20 de outubro 

de 2015, sob número de registro CD010463, DOI: 10.1002/14651858.CD010463.pub2 

(Apêndice 2). Uma versão resumida desta revisão (abridged version) foi submetida, 

mediante convite, e aceita para publicação no jornal Journal of the American Medical 

Association (JAMA) Oncology em 2 de maio de 2016.  

 

3.2. Desenho do estudo 

 

Revisão sistemática da literatura com metanálise de ensaios clínicos 

randomizados, realizada segundo metodologia do Cochrane Handbook for Systemic 

Reviews of Interventions.86 

 

3.3. Critérios de elegibilidade para inclusão de estudos 

 

3.3.1. Tipos de estudo 

 

Foram incluídos os ensaios clínicos randomizados (ECRs) especificamente 

desenhados para população idosa (idade acima de 70 anos) ou ECR que permitiram 

a inclusão de pacientes idosos como subgrupo; com diagnóstico de CPCNP 

localmente avançado ou metastático (estágio IIIB ou IV), previamente não tratados, 

que permitissem as seguintes comparações entre os regimes de quimioterapia: 

 Monoterapia não platina versus combinação não platina. 

 Terapia não platina (monoterapia não platina ou combinação não platina) 

versus combinação baseada em platina.    

 

3.3.2. Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos ECRs que incluíam, no braço controle, suporte clínico 

exclusivo, que investigassem a eficácia e segurança de agentes antiangiogênicos ou 
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inibidores de tirosina quinase, tanto de forma isolada quando em combinação com 

agentes citotóxicos.  

 

3.4. Tipos de participantes 

 

Pacientes acima de 70 anos de idade, com diagnóstico de câncer de pulmão 

de células não pequenas células avançado, estágios IIIB e IV.  

 

3.5. Tipos de intervenção 

 

 Monoterapia não platina; 

 Combinação não platina; 

 Combinação baseada em platina. 

 

3.6. Tipos de desfechos 

 

3.6.1. Desfechos primários 

 

 Sobrevida global (SG): definido como intervalo de tempo entre a 

randomização e a morte por qualquer causa. 

 Qualidade de vida (QV): avaliada por qualquer questionário geral ou 

específico que tenha sido validado. 
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3.6.2. Desfechos secundários 

 

 Sobrevida em um ano (SG1a). 

 Sobrevida livre de progressão (SLP): definido como intervalo de tempo 

entre randomização e progressão de doença ou morte.  

 Taxa de resposta objetiva (TRO), classificada por meio dos critérios 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST),87 da World Healh 

Organization (WHO) ou qualquer critério individual utilizado pelo estudo. 

 Eventos adversos graves, grau 3 ou superior de acordo com os critérios da 

WHO ou do National Cancer Institute Common Toxicity (NCI-CTC).88  

 

3.7. Estratégia de busca dos estudos clínicos 

 

Foi realizada ampla busca na literatura, sem restrição quanto a idioma, ano de 

publicação e estado da publicação (estudos publicados, não publicados, publicados 

como relatórios ou resumos ou estudo em andamento).  

As bases de dados eletrônicas utilizadas para identificação dos estudos foram 

as seguintes: 

 Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane 

Library, Issue 10, 2014) (Anexo 1); 

 MEDLINE, via Ovid (de 1966 até 31 de outubro de 2014) (Anexo 2); 

 Embase, via Ovid (de 1974 até 31 de outubro de 2014) (Anexo 3); 

 LILACS, via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (de 1982 até 31 de outubro 

de 2014) (Anexo 1). 

 

Foi realizada busca nos anais dos congressos da American Society of Clinical 

Oncology (ASCO), International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) 

World Lung Cancer Conference, European Society of Medical Oncology (ESMO) e na 

European Cancer Conference Organization (ECCO) e na base de registros de ensaios 

clínicos ClinicalTrials.gov através dos termos Elderly AND Chemotherapy AND Lung. 

Além disso, foi realizada busca manual nas listas de referências dos artigos 

recuperados na busca eletrônica. 
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3.8. Seleção de estudos e coleta de dados 

 

3.8.1. Seleção de estudos 

 

Dois revisores rastrearam, independentemente, todos títulos e resumos 

identificados através da estratégia de busca. Em seguida, as referências com 

potencial para preencher os critérios de elegibilidade foram separadas para análise 

através da leitura do texto completo do artigo. Foram incluídos estudos que 

preenchessem os critérios de inclusão e não apresentassem nenhum dos critérios de 

exclusão. Um terceiro revisor avaliou a seleção e inclusão dos estudos em que houve 

discordância entres os dois primeiros revisores.  

 

3.8.2. Coleta de dados 

 

Após discussão e consenso sobre a inclusão ou não de estudos para a revisão, 

dois revisores realizaram, de maneira independente, a extração dos dados de cada 

ensaio clínico incluído em formulários de coleta. Foram incluídos dados referentes à 

identificação do estudo, critérios de elegibilidade, métodos (desenho do estudo, método 

de alocação, ocultação de alocação, cegamento, risco de viés e tipo de análise), 

participantes (número, idade, sexo, estágio, performance status e tipo histológico); 

intervenções (esquema de quimioterapia citotóxica, doses, duração e número de 

ciclos), mensuração dos desfechos (SG, avaliação de QV, SLP e eventos adversos) e 

resultado dos desfechos de interesse. Um terceiro autor avaliou os dados extraídos nos 

estudos em que houve divergência entres os dois primeiros revisores. As referências 

de dados coletados foram armazenadas no programa RevMan 5.3.89 Na ausência de 

dados disponíveis na publicação, quando possível, o autor de cada estudo foi contatado 

e foram solicitados dados adicionais referentes à população idosa. 
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3.9. Avaliação do risco de viés 

 

Dois revisores avaliaram, independentemente, os riscos de viés de cada estudo 

incluído na revisão sistemática de acordo com as recomendações da Colaboração 

Cochrane, utilizando a ferramenta denominada Tabela de Risco de Viés (Risk of Bias, 

RoB, tool) conforme descrito no capítulo 8.5 do Cochrane Handbook for Systematic 

Reviews of Interventions.90  

A colaboração Cochrane recomenda que sejam avaliados, nos ECRs, os riscos 

de viés de seleção, viés de desempenho, viés de detecção, viés de atrito, viés de 

relato e outros vieses. Assim, a tabela do risco de viés é composta pela avaliação de 

sete domínios descritos abaixo:  

 Geração da sequência randômica: avalia o método utilizado para gerar a 

sequência de alocação, em detalhes suficientes para determinar se ele 

produziu grupos verdadeiramente comparáveis, isto é, se houve 

imparcialidade na alocação dos participantes para as intervenções. A 

randomização permite que a sequência de alocação seja imprevisível. 

 Ocultação de alocação: avalia o método utilizado para ocultar a sequência 

de alocação. Deve ser descrita em detalhes suficientes para determinar se 

as atribuições poderiam ter sido previstas antes ou durante o recrutamento 

dos participantes. Os participantes e investigadores não devem prever a 

atribuição.  

 Cegamento dos participantes e provedores de saúde: avalia como os 

participantes e/ou provedores de saúde foram cegados em relação à 

aplicação ou recebimento da intervenção. Sempre que possível, o 

cegamento de todos os envolvidos no estudo deve ser garantido.  

 Cegamento dos avaliadores de desfechos: avalia como os desfechos  

foram ocultados dos avaliadores. 

 Dados de desfecho incompletos: avalia o risco de viés decorrente das 

perdas ou exclusões de participantes nas análises realizadas. Refere-se à 

diferença do número de participantes retirados em cada grupo (intervenção 

e controle) e a como as perdas foram consideradas. 
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 Relato seletivo de desfechos: avalia o risco de viés decorrente da 

descrição parcial dos resultados propostos, através de omissão, intencional 

ou não, de resultados na publicação ou no desenho do estudo.  

 Risco de outros vieses: avalia o risco de viés decorrente de outros fatores 

não classificados previamente. 

 

O julgamento quanto ao risco de viés para cada um dos domínios analisados 

envolve a classificação em três categorias: (1) baixo risco de viés, quando o domínio 

descrito pelo estudo for considerado adequado; (2) alto risco de viés, quando domínio 

descrito pelo estudo for considerado inadequado e (3) risco de viés incerto, quando o 

estudo apresentar informações insuficientes para o julgamento. Foi permitida apenas 

uma classificação para cada estudo nos domínios geração de sequência randômica, 

ocultação de alocação e relato seletivo de desfechos. Para o domínio cegamento dos 

avaliadores de desfechos, foram permitidas duas classificações por estudo de acordo 

com os desfechos analisados: uma para os desfechos classificados como objetivos 

(SG e taxa de sobrevida em 1 ano, SG1a) e outra para os desfechos classificados 

como subjetivos (demais desfechos). Devido às dificuldades intrínsecas em se manter 

o cegamento de participantes e provedores de saúde em estudos que comparam 

diferentes regimes de quimioterapia, o domínio cegamento de participantes e 

provedores de saúde foi excluído da análise.  

 

3.9.1. Síntese dos dados 

 

Quando possível (estudos homogêneos e dados disponiveis), os resultados 

dos estudos foram agrupados e sumarizados na forma de gráficos do tipo forest plot 

(síntese quantitaiva ou metanálise), gerados pelo Review Manager versão 5.3, e 

utilizando o modelo de efeito fixo.89 Para os desfechos nos quais não foi possível 

realizar a síntese quantitativa, os resultados dos estudos individuais foram 

apresentados de forma narrativa (síntese qualitativa). 
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3.9.2. Medidas do tamanho de efeito 

 

A magnitude do efeito dos desfechos tempo-para-evento como SG e SLP foram 

estimadas pelo hazard ratio (HR) e intervalo de confiança (IC) de 95%, utilizando o 

método de variância inversa genérico. As medidas de HR foram extraídas de cada 

estudo, seja diretamente da publicação, quando disponível, ou indiretamente pela 

estimativa, utilizando-se a curvas de Kaplan-Meier de acordo com o Cochrane 

Handbook for Systemic Reviews of Interventions.86,91,92  

Para os desfechos dicotômicos, como taxa de sobrevida em um ano, taxa de 

resposta objetiva e eventos adversos, as medidas de efeito do tratamento foram estimadas 

por meio do risco relativo (RR) e IC de 95% utilizando o método de Mantel-Haenszel.  

 

3.9.3. Investigação de heterogeneidade 

 

A presença de heterogeneidade entre os ensaios clínicos foi realizada por 

meio do teste do teste Chi quadrado. A extensão da heterogeneidade foi avaliada 

pela estatística I2. Valores de I2 superiores a 50% foram considerados como 

evidência de heterogeneidade significativa entre os estudos. No caso de ausência 

de heterogeneidade, a análise foi realizada utilizando-se efeito de modelo fixo. Na 

presença de heterogeneidade significativa entre os estudos (I2 > 50%), foram 

realizadas análises utilizando modelos de efeito randômico, e diferenças clínicas e 

metodológicas entre os estudos foram exploradas como o objetivo de investigar 

causas potenciais, excluindo os estudos que podessem estar relacionados a esses 

achados. As possíveis causas de heterogeneidade também foram exploradas por 

meio das análises de subgrupo de acordo com o tipo de estudo (específico para 

idoso ou análise de subgrupo), tipo de platina (baseado em cisplatina ou baseado 

em carboplatina) e tipo de terapia não platina (monoterapia não platina ou 

combinação não platina). 
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3.9.4. Análise de subgrupo 

 

Foram realizadas análises exploratórias entre os subgrupos de estudos para a 

comparação terapia não platina e combinação baseada em platina de acordo com: 

 Tipo de platina (baseado em cisplatina ou baseado em carboplatina); 

 Tipo de terapia não platina (monoterapia não platina ou combinação não 

platina); 

 Tipo de estudo (específico para idoso ou análise de subgrupo). 

 

3.9.5. Análise de sensibilidade 

 

Foram planejadas as seguintes análises de sensibilidade com o objetivo de 

avaliar a robustez dos resultados: 

 Excluindo um a um os estudos com alto risco de viés ou risco de viés 

incerto; 

 Excluindo todos os estudos com alto risco de viés ou risco de viés incerto; 

 Excluindo um a um os estudos que incluíram a população geral, mas que 

avaliaram separadamente o subgrupo de idosos;  

 Excluindo todos os estudos que incluíram a população geral, mas que 

avaliaram separadamente o subgrupo de idosos; 

 Excluindo estudos não publicados ou interrompidos prematuramente.  

 

3.9.6 Avaliação da qualidade de evidência 

 

A qualidade do corpo da evidências dos desfechos relatados nesta revisão 

sistemática foi analisada segundo o Grading of Recommendations Assessment, 

Development and Evaluation Working Group (GRADE),93-96 que classifica as 

evidências de acordo com cinco domínios a seguir: 

 Limitação no desenho e na realização dos estudos: implica limitação 

metodológica e presença de viés como ausência de sigilo de alocação, 

ausência ou perda do mascaramento, grande perda de acompanhamento 
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e estudos interrompidos precocemente em decorrência de resultados 

positivos ou negativos.93  

 Inconsistência: expressa heterogeneidade ou variabilidade inexplicada 

entre os estudos. Ensaios clínicos com o objetivo de responder a uma 

mesma questão de pesquisa, podem apresentar diferenças clínicas e 

metodológicas em sua execução.94 

 Evidências indiretas (indirectness): situações em que participantes, 

intervenções ou desfechos avaliados nos estudos são diferentes daqueles 

considerados na questão de pesquisa da revisão sistemática (surrogate 

endpoints) ou situações em que não há comparações diretas entre as 

intervenções.95  

 Imprecisão: o critério para julgar a precisão das estimativas é o tamanho 

do IC 95%. A presença de pequeno número de pacientes ou eventos nos 

estudos incluídos gera grandes intervalos de confiança ao redor da 

estimativa de efeito e, consequentemente, incerteza nos resultados.96 

 Viés de publicação: é a seleção de estudos a serem publicados, isto é, 

escolher publicar ou não um estudo dependendo de seus resultados. Em 

geral, estudos que apresentam diferenças em suas análises têm maior 

probabilidade de ser publicados que estudos que não demonstram 

diferenças significativas. 

 

A análise dos cinco critérios acima foi feita para cada desfecho e as razões 

para rebaixamento da qualidade da evidência foram apresentadas em detalhes. 

Evidências baseadas em estudos randomizados são classificadas inicialmente como 

sendo de alta qualidade, mas podem ter diminuição de sua qualidade em um, dois e 

até três níveis de acordo com a avaliação do domínio acima, Assim, ao final, o corpo 

de evidências para cada desfecho pode ser classificado como sendo de alta, 

moderada, baixa ou muito baixa qualidade como segue:97-101 

 Evidência de alta qualidade: significa que estamos confiantes de que o 

verdadeiro efeito encontra-se próximo à estimativa do efeito da 

intervenção. 
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 Evidência de moderada: significa que o verdadeiro efeito está 

provavelmente próximo à estimativa do efeito da intervenção, podendo, 

entretanto, haver alterações substanciais. 

 Evidência de baixa qualidade: a confiança no efeito do tratamento é 

limitada, podendo haver alterações substancias no resultados entre o 

verdadeiro efeito da intervenção e a estimativa do efeito. 

 Evidência de muito baixa qualidade: significa que temos pouca confiança 

nos resultados, sendo provável que estimativas sejam substancialmente 

diferentes às encontradas nesta revisão 

 
3.10. Atualização da revisão sistemática 

 

De acordo com a política da Colaboração Cochrane, as revisões sistemáticas 

devem ser atualizadas a cada dois anos. As atualizações envolvem a realização de 

uma nova busca, podendo ainda envolver a revisão da pergunta da revisão ou 

incorporação de novos métodos. 
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4. RESULTADOS 
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4.1. Resultados da busca 

 

A busca inicial localizou 4.832 referências: 3.047 na base MEDLINE, 865 no 

Embase, 815 na CENTRAL, 86 no ClinicalTrials.gov, 19 no LILACS e 9 por meio de 

busca manual. Após leitura dos títulos e dos resumos, 61 referências relatando 56 

estudos foram considerados relevantes e potencialmente elegíveis para esta revisão. 

Após leitura na íntegra, 14 estudos foram eliminados por razões metodológicas 

(desenho, população ou intervenção diferentes dos objetivos da revisão). 

Dessa forma, 51 estudos foram incluídos na revisão sistemática (32 na síntese 

qualitativa e 19 na síntese quantitativa) e distribuídos de acordo com as comparações 

a seguir: 

 Monoterapia não platina versus combinação não platina: 7 estudos 

(cinco na síntese quantitativa e 2 na síntese qualitativa) 

 Terapia não platina versus combinação baseada em platina: 44 estudos 

(14 na síntese quantitativa e 30 na síntese qualitativa). 

 

O fluxograma do processo de seleção dos estudos está apresentado 

na Figura 1. Detalhes dos ensaios clínicos incluídos na revisão e na metanálise estão 

descritos nas Tabelas Anexas 1 a 22.  
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Figura 1 - Fluxograma dos estudos incluídos na revisão sistemática. 
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4.1.1. Monoterapia não platina versus combinação não platina 

 

Sete ECRs foram incluídos na revisão sistemática, envolvendo 1.514 pacientes 

idosos para a comparação de monoterapia não platina versus combinação não platina. 

Quatro ECRs foram desenhados especificamente para pacientes acima de 70 

anos.33,34,102,103 e dois foram desenhados para pacientes idosos e/ou considerados 

não elegíveis para tratamento baseado em platina.104,105 Apenas um ECR incluiu 

pacientes adultos, sendo os dados da população idosa obtidos por meio de contato 

direto com os autores do estudo.106  

Frasci et al. (2000)33 realizaram um ECR, fase III, incluindo apenas pacientes 

idosos, definidos como idade acima de 70 anos. Os participantes foram randomizados 

para a monoterapia com vinorelbina ou para a combinação de vinorelbina-

gemcitabina. O estudo foi planejado para recrutar 120 pacientes em cada braço. No 

entanto, foi prematuramente interrompido após a primeira análise interina, com 60 

pacientes incluídos em cada braço, devido a um aumento no risco de morte no braço 

da vinorelbina monoterapia. 

Gridelli et al. (2003)34 randomizaram 698 pacientes acima de 70 anos em três 

braços: monoterapia com vinorelbina; monoterapia com gemcitabina; combinação 

vinorelbina-gemcitabina. O estudo foi desenhado para comparação de SG entre o 

braço de da combinação e os braços de monoterapia, separadamente.  

Karampeazis et al. (2010)102 realizaram um ECR fase III envolvendo apenas 

pacientes acima de 70 anos. Participantes foram randomizados em um braço com 

monoterapia com gemcitabina ou outro com combinação de gemcitabina e docetaxel. 

Após ter alcançado um terço do recrutamento, o estudo foi prematuramente 

interrompido devido ao baixo recrutamento. Os resultados encontravam-se disponíveis 

apenas na forma de resumo, com uma mediana de tempo de seguimento de 10,27 

meses. Após contato direto com os autores do estudo, foram obtidas informações 

adicionais de 106 pacientes, com mediana de tempo de seguimento de 16,27 meses.  

Rijavec et al. (2010)103 randomizaram 75 pacientes acima de 70 anos (69 

pacientes disponíveis para análise) em um estudo de fase II para monoterapia com 

docetaxel ou a combinação de docetaxel-gemcitabina. O estudo foi desenhado para 

selecionar um tratamento para estudos futuros, sendo necessárias mais que oito 

respostas objetivas para selecionar o regime de tratamento. O desfecho primário era 



37 

 

 

taxa de resposta objetiva de acordo com o RECIST (Response Evaluation Criteria In 

Solid Tumors); os desfechos secundários eram toxicidade, tempo para progressão e 

SG. O estudo foi interrompido prematuramente devido ao baixo recrutamento. Os 

resultados encontram-se disponíveis apenas na forma de resumo.  

Comella et al. (2004)104 realizaram um ECR de fase III randomizando pacientes 

para monoterapia com gemcitabina, monoterapia com paclitaxel, combinação 

gemcitabina-paclitaxel ou combinação gemcitabina-vinorelbina. O estudo foi 

desenhado para detectar benefício em SG da combinação sobre cada braço de 

monoterapia. Os investigadores planejaram recrutar 520 participantes; no entanto, 

após a publicação de Gridelli et al. (2003),34 o estudo foi prematuramente interrompido 

por motivos éticos e baixo recrutamento, incluindo apenas 264 pacientes. Na análise 

por intenção de tratar, 83,4% da amostra apresentava idade acima de 70 anos. Os 

autores não apresentaram dados da população idosa em separado, tampouco foi 

possível contato direto com os pesquisadores.  

Hainsworth et al. (2007)105 realizaram ECR permitindo a inclusão de pacientes 

acima de 65 anos ou abaixo de 65 anos considerados não candidatos a quimioterapia 

baseada em platina. Os critérios para classificação de pacientes não candidatos à platina 

foram baseados no baixo performance status e em comorbidades. Os participantes foram 

randomizados em dois braços: monoterapia com docetaxel ou combinação docetaxel-

gemcitabina. O estudo recrutou 345 participantes, sendo 232 acima de 70 anos. Destes, 

223 participantes apresentavam bom performance status. Nenhum resultado deste 

subgrupo foi disponibilizado na publicação e, a despeito de múltiplas tentativas de contato 

direto com os investigadores, nenhum dado adicional foi obtido.   

Georgoulias et al. (2008)106 randomizaram 312 pacientes acima de 18 anos 

para monoterapia com docetaxel ou combinação docetaxel-gemcitabina. Após a 

primeira análise interina, que mostrou ganho em SG em favor da combinação (9,4 

meses versus 8,3 meses; p = 0,037), o estudo foi prematuramente interrompido. Os 

investigadores incluíram 81 participantes acima de 70 anos. Após contato direto com 

os autores, dados adicionais deste subgrupo foram obtidos.  

Detalhes dos estudos incluídos na revisão sistemática e metanálise para 

comparação monoterapia não platina e combinação não platina podem ser 

encontrados na Tabela Anexa 1 até a Tabela Anexa 6. 
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4.1.2. Terapia não platina versus combinação baseada em platina 

 

Para a comparação da terapia não platina com a combinação baseada em 

platina, foram incluídos 44 ECR, conforme descritos a seguir. Seis ECR (todos 

utilizando monoterapia não platina como braço controle) foram especificamente 

desenhados para a população idosa.40,107-111 e 38 ECRs foram desenhados para 

população adulta e não apresentavam nenhuma restrição para inclusão de 

participantes acima de 70 anos. Entre estes últimos, 26 não apresentavam 

informações sobre o número de pacientes acima de 70 anos incluídos, nem realizaram 

análise de subgrupo específica para essa população, e por isso não foram incluídos 

em metanálises (Tabela Anexa 23). Os 12 ECRs restantes envolveram 1.294 

pacientes acima de 70 anos, representando 25,2% da população por intenção de 

tratar (n = 5.130).36,112-122 Entre esses estudos, cinco utilizaram monoterapia não 

platina como braço controle36,115,119,121,122 e sete utilizaram combinações não 

platina.112-114,116-118,120  

 

4.1.3. Monoterapia não platina versus combinação baseada em platina 

 

Foram incluídos 12 ECRs para a comparação entre monoterapia não platina 

versus combinação baseada em platina. Seis ECR foram desenhados 

especificamente para pacientes idosos, envolvendo 1.013 pacientes40,107-111 e cinco 

foram desenhados para a população adulta, envolvendo 1.783 participantes, dos 

quais 468 (26,25%) tinham mais de 70 anos.36,115,119,121,122  

Abe et al. (2011)107 conduziram um ECR fase III, de superioridade, em que 380 

pacientes acima de 70 anos foram randomizados para receber (a) monoterapia com 

docetaxel ou (b) combinação cisplatina e docetaxel. O desfecho primário foi SG. Os 

resultados foram apresentados no congresso anual da Sociedade Americana de 

Oncologia Clínica em 2011, não havendo, no momento da análise, a íntegra da 

publicação disponível. O estudo foi interrompido prematuramente por futilidade, após 

análise interina demonstrar que dificilmente o estudo atingiria o objetivo primário. 

Foram incluídos na análise apresentada 221 pacientes.  
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Chen et al. (2008)108 realizaram um ECR fase II em que 65 participantes acima 

de 70 anos foram randomizados para receber (a) monoterapia com vinorelbina ou (b) 

combinação cisplatina-vinorelbina. O estudo foi desenhado para recrutar pelo menos 

28 participantes em cada braço de tratamento com o objetivo de detectar diferença de 

10% na taxa de resposta. 

Lou et al. (2010)109 conduziram um pequeno ECR na China, em que 68 

participantes acima de 70 anos foram randomizados para receber (a) monoterapia 

com gemcitabina ou (b) combinação carboplatina-gemcitabina. O estudo não detalhou 

processo de randomização nem os desfechos primários.  

Quoix et al. (2011)40 realizaram o maior ECR fase III especificamente 

desenhado para pacientes idosos. No total, 451 participantes entre 70 e 89 anos foram 

randomizados para receber (a) monoterapia não platina (vinorelbina ou gemcitabina) 

ou (b) combinação de carboplatina-paclitaxel semanal.  

Tsukada et al. (2007)110 conduziram um ECR fase III em que pacientes idosos, 

definidos como tendo idade acima de 70 anos, foram randomizados para receber (a) 

monoterapia com docetaxel semanal ou (b) combinação de cisplatina-docetaxel 

semanal. O estudo foi planejado para inclusão de 115 participantes em cada braço de 

tratamento para detectar benefício em SG em favor da combinação. Após segunda 

análise interina, envolvendo 112 participantes, a comissão de monitoramento e 

segurança recomendou a interrupção prematura do estudo com base no forte 

indicativo de superioridade do braço da combinação sobre monoterapia no grupo de 

pacientes entre 70 e 74 anos de idade. 

Zhang et al. (2006)111 randomizaram 96 participantes entre 65 e 80 anos para 

receber (a) monoterapia com paclitaxel, (b) combinação cisplatina-paclitaxel ou (c) 

carboplatina-paclitaxel. Os autores não detalharam o processo de randomização nem 

os objetivos do estudo. 

Georgoulias et al. (2004)115 recrutaram 339 participantes com até 75 anos de 

idade em um ECR fase III. Os participantes foram randomizados para receber (a) 

monoterapia com docetaxel ou (b) combinação cisplatina-docetaxel. O objetivo 

primário do estudo foi detectar diferença em SG entre os dois braços de tratamento. 

Uma análise exploratória não publicada do subgrupo de 71 idosos foi obtida após de 

contato direto com os pesquisadores. 
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Lilenbaum et al. (2005)36 realizaram um ECR envolvendo 561 participantes sem 

restrição de idade, que foram randomizados para receber: (a) monoterapia com 

paclitaxel ou (b) combinação carboplatina-paclitaxel. O estudo foi desenhado para 

detectar benefício de 30% em SG do braço da combinação sobre o braço da 

monoterapia. A idade mediana da população foi de 64 anos (variando entre 31 e 86 

anos). No total, o estudo envolveu 178 participantes acima de 70 anos (31,7% da 

população por intenção de tratar). Os autores realizaram uma análise pré-planejada de 

participantes acima de 70 anos para SG, taxa de sobrevida em um ano e taxa de 

resposta. Nenhum dado adicional foi obtido após contato direto com os pesquisadores.  

Sederholm et al. (2005)119 randomizaram 334 participantes acima de 18 anos 

para receber (a) monoterapia com gemcitabina ou (b) combinação carboplatina-

gemcitabina. Os 126 participantes (37% da população por intenção de tratar) tinham 

70 anos ou mais. Nenhuma análise de subgrupo foi planejada, assim como nenhum 

dado adicional foi obtido através de contato direto com os pesquisadores.  

Zukin et al. (2013)121 realizaram um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, 

fase III, envolvendo participantes acima de 18 anos com performance status ECOG 

(Eastern Cooperative Oncology Group) de 2. Os 217 participantes foram 

randomizados para receber (a) monoterapia com pemetrexede ou (b) combinação de 

carboplatina-pemetrexede. Um total de 74 participantes apresentou idade superior a 

70 anos. Os autores realizaram uma análise exploratória neste subgrupo para SG e 

taxa de resposta. A despeito de múltiplas tentativas, nenhum dado adicional foi obtido 

através de contato direto com os pesquisadores.  

Zwitter et al. (2010)122 realizaram estudo de fase II, em que 112 participantes 

foram randomizados para receber (a) monoterapia com gemcitabina ou (b) 

combinação cisplatina em baixa dose mais gemcitabina. Os participantes elegíveis 

para este ECR foram considerados maus candidatos para quimioterapia com platina. 

Foram incluídos no estudo 42 participantes acima de 70 anos. Nenhum dado adicional 

foi obtido através do contato direto com os investigadores.  

Foram ainda identificados três ECRs em andamento (NCT0145586; 

NCT01593293; NCT01656551) especificamente desenhados para população idosa, 

preenchendo os critérios de elegibilidade para esta revisão sistemática. Os resultados 

desses estudos ainda não se encontram disponíveis.  
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4.1.4. Combinação não platina versus combinação baseada em platina 

 

Foram incluídos 26 ECRs que permitiram a participação de pacientes idosos 

para a comparação de combinação não platina versus combinação baseada em 

platina. Nenhum dos ECR foi desenhado especificamente para população idosa. Um 

total de 19 ECR evolvendo 1.900 participantes não informou nem o número de idosos 

incluídos nem os desfechos desse subgrupo (Tabela Anexa 23). Apenas 7 ECRs 

reportaram o número de pacientes acima de 70 anos incluídos; de um total de 3.567 

participantes adultos, 826 (23,2%) encontravam-se acima de 70 anos de idade,112-

114,116-118,120 não sendo possível apenas a inclusão do estudo de Treat et al. (2010)120 

na metanálise. 

Apenas Fløtten et al. (2012)113 apresentou na íntegra da publicação a análise 

de SG do subgrupo dos pacientes idosos (n = 74). Os resultados dos demais cinco 

ECRs incluídos na metanálise foram obtidos através de contato direto com os 

pesquisadores, representando análises não planejadas, envolvendo 414 

participantes.112,114,116,117,123 

Boni et al. (2012)112 realizaram um ECR em que 433 participantes, sem 

restrição de idade, foram randomizados para receber (a) combinação gemcitabina-

vinorelbina; (b) combinação gemcitabina-vinorelbina-ifosfamida; (c) cisplatina-

gemcitabina ou (d) cisplatina-gemcitabina-ifosfamida. O estudo foi desenhado para 

análise fatorial 2 x 2 para SG comparando (1) combinações baseadas em platina 

versus combinações sem platina e (2) combinações com dois agentes versus três 

agentes. Uma análise de subgrupo não planejada envolvendo 101 pacientes idosos 

foi obtida por meio de contato direto com os pesquisadores. 

Fløtten et al. (2012)113 publicaram os resultados de um ECR fase III em que 

444 participantes, sem restrição de idade, foram randomizados para receber (a) 

combinação vinorelbina-gemcitabina ou (b) combinação carboplatina-vinorelbina. 

Participantes acima de 75 anos foram tratados com 75% da dose planejada para a 

população adulta. No total, 74 participantes acima de 75 anos foram incluídos, sendo 

apresentada uma análise de subgrupo exploratória para SG. Nenhum resultado 

adicional foi obtido por meio de contato direto com os autores.  

Georgoulias et al. (2001)114 randomizaram 441 participantes abaixo de 75 anos 

para receber (a) combinação de docetaxel-gemcitabina ou (b) cisplatina-docetaxel. 
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Através de comunicação direta com os pesquisadores, foi obtida uma análise 

exploratória envolvendo 71 participantes acima de 70 anos, representando 17,5% da 

população por intenção de tratar.  

Georgoulias et al. (2005)116 realizaram um ECR fase III envolvendo 413 

participantes entre 18 e 75 anos que foram alocados para receber (a) combinação 

gemcitabina-docetaxel ou (b) combinação cisplatina-vinorelbina. Uma análise exploratória 

envolvendo 81 participantes foi obtida através de contato direto com os autores.  

Kubota et al. (2008)117 recrutaram 401 participantes, sem restrição de idade, em 

um ECR fase III em que os pacientes foram randomizados para receber (a) combinação 

de vinorelbina-gemcitabina por três ciclos seguida por docetaxel ou (b) carboplatina-

paclitaxel. O estudo foi desenhado para detectar benefício em SG da combinação não 

platina sobre a combinação baseada em platina. Por meio de contato direto com os 

autores, foi obtida uma análise exploratória envolvendo 118 participantes acima de 70 

anos, representando 30% da população por intenção de tratar.  

Laack et al. (2004)118 realizaram um ECR de fase III em que 300 participantes 

entre 18 e 75 anos foram randomizados para receber (a) combinação gemcitabina-

vinorelbina ou (b) combinação cisplatina-gemcitabina-vinorelbina. O estudo foi 

planejado para detectar benefício na SG em favor do braço da combinação baseada 

em platina. Uma análise não planejada envolvendo 43 participantes acima de 70 anos 

foi obtida por meio de contato direto com os pesquisadores.  

Treat et al. (2010)120 randomizaram 1.135 participantes sem restrição ao limite 

superior de idade para receber (a) combinação carboplatina-gemcitabina; (b) 

combinação gemcitabina-paclitaxel ou (c) combinação carboplatina-paclitaxel. O 

estudo foi desenhado para comparação da SG entre os braços (a) versus (b), (b) 

versus (c) e (a) versus (c). Uma análise exploratória de SG, tempo para progressão e 

taxa de reposta em diferentes subgrupos agrupados pela idade (< 70, 70-74, 75-79 e 

≥ 80 anos) foi publicada, não sendo observada nenhuma diferença significante para 

nenhum desfecho entre os pacientes jovens e idosos. Nesse estudo, o subgrupo de 

participantes idosos representava 29,8% da população por intenção de tratar (n = 

338). Uma análise de subgrupo de pacientes idosos por braço de tratamento não foi 

disponibilizada, impossibilitando sua inclusão na metanálise.    
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4.2. Estudos excluídos 

 

Após análise das publicações, 14 ECR foram excluídos da revisão sistemática. 

As exclusões estão descritas a seguir por tipo de terapia. 

 

4.2.1. Monoterapia não platina versus combinação não platina 

 

Após análise das publicações na íntegra, três ECRs sobre monoterapia não 

platina versus combinação não platina foram excluídos por não preencherem os 

critérios de elegibilidade, especificamente devido aos esquemas de tratamento.124 

De Marinis et al. (1999)124 realizaram um ECR envolvendo 153 participantes 

acima de 70 anos de idade, que foram randomizados para receber (a) monoterapia 

com lonidamina (braço L), (b) monoterapia com vindesina; (c) combinação lonidamina-

vindesina (braço LV) e (d) melhor suporte clínico (MSC). O estudo foi desenhado para 

avaliar taxa de resposta e sobrevida em uma análise fatorial 2 x 2 entre braços (b) e 

(d) versus (a) e (a) (efeito da lonidamina) e (a) e (d) versus (b) e (c) (efeitos da 

vindesina). Foram incluídos na análise 126 pacientes, após exclusão de 27 pacientes 

recrutados em centros de baixa performance. O estudo foi excluído da revisão 

sistemática, devido à atividade antitumoral desconhecida da lonidamina e ausência 

de avaliação de monoterapia não platina versus combinação não platina. 

Gridelli et al. (2007)125 randomizaram 87 participantes para receber (a) 

monoterapia com pemetrexede ou (b) pemetrexede e gemcitabina sequencial. 

Critérios de elegibilidade incluíam pacientes acima de 70 anos ou pacientes abaixo de 

70 anos não candidatos a combinações com platina. O estudo foi excluído, pois 

tratamento sequencial não foi considerado como combinação não platina.  

Rocha Lima et al. (2004)126 publicaram um ECR fase II em que 78 participantes 

foram randomizados para receber (a) gemcitabina-irinotecano e (b) gemcitabina-

docetaxel. Os critérios de elegibilidade permitiam inclusão de pacientes entre 18 e 75 

anos, no entanto, nem o número de pacientes acima de 70 anos nem uma análise de 

subgrupo foram apresentados.  
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4.2.2. Terapias do tipo não platina versus combinação baseada em platina 

 

Após análise da íntegra das publicações, 11 ECRs foram excluídos da revisão 

sistemática. A principal razão para exclusão dos estudos foi a ausência de 

participantes acima de 70 anos na população do estudo. Seis ECRs excluíram 

pacientes acima de 70 anos através dos critérios de elegibilidade para o estudo.127-132 

Em outros 3 ECRs, apesar da inexistência de restrições de idade para inclusão de 

pacientes idosos, nenhum paciente acima de 70 anos foi incluído.133-135  

Gebbia et al. (2003)136 randomizaram 400 participantes para receber (a) 

gemcitabina-ifosfamida por dois ciclos seguida de cisplatina-vinorelbina; (b) cisplatina-

vinorelbina por dois ciclos, seguida de gemcitabina-vinorelbina ou (c) cisplatina-

vinorelbina e (4) cisplatina-gemcitabina. Apesar de os critérios de elegibilidade 

abrangerem a inclusão de pacientes acima de 70 anos, o desenho do estudo não 

permitiu a comparação de esquemas de combinação não platina versus combinação 

baseada em platina.  

Zatloukal et al. (2008)137 realizaram ensaio clínico em que 62 participantes 

foram randomizados para receber (a) cisplatina-lorataxel ou (b) gemcitabina-lorataxel. 

A atividade do lorataxel foi considerada ainda experimental, sendo o estudo excluído 

da revisão sistemática.  

 

4.3. Risco de viés dos estudos incluídos 

 

Detalhes dos riscos de viés dos estudos incluídos na revisão sistemática podem 

ser visualizados nas Figuras 2 e 3. Detalhes dos riscos de viés dos estudos incluídos 

apenas na metanálise podem ser visualizados nas Figuras 4 e 5. Detalhes dos riscos 

de viés de cada estudo incluído na revisão sistemática podem ser observados nas 

Tabelas Anexas 1 a 22. 
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Figura 2 - Avaliação do risco de viés em cada domínio. 
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Figura 3 - Risco de viés por domínio avaliado por cada ensaio clínico randomizado 

incluído na revisão sistemática. 
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Figura 4 - Avaliação do risco de viés para cada domínio em cada estudo incluído na 

metanálise para comparação monoterapia não platina versus combinação 

não platina. 
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Figura 5 - Risco de viés em cada domínio por cada estudo incluído na metanálise 

para comparação terapia não platina versus combinação baseada em 

platina. 
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4.3.1. Alocação 

 

4.3.1.1. Monoterapia não platina versus combinação não platina 

 

Três ECRs foram classificados como de risco incerto para geração de 

sequência de alocação por não apresentarem informações suficientes para 

julgamento do risco de viés.102,103,105 Os estudos de Karampeazis et al. (2010)102 e 

Rijavec et al. (2010)103 foram apresentados apenas na forma de resumo e nenhuma 

informação sobre o processo de randomização foi disponibilizada. No caso do estudo 

de Hainsworth et al. (2007),105 apesar da disponibilidade da íntegra da publicação, 

não havia informações suficientes sobre o processo de randomização. 

Quatro ECRs apresentaram baixo risco de viés para geração da sequência de 

randomização.33,34,104,106  

Todos os ECRs foram classificados como risco incerto para ocultação de alocação. 

 

4.3.1.2. Terapia não platina versus combinação baseada em platina 

 

Nenhum ECR foi classificado como de alto risco de viés de seleção.  

Chen et al. (2008),108 Lou et al. (2010),109 Tsukada et al. (2007)110 e Zhang et 

al. (2006)111 não apresentaram informações suficientes sobre a geração de sequência 

de randomização. Desta forma, esses ECRs foram considerados como de risco viés 

incerto. Oito ECRs também foram classificados como de risco de viés incerto, 

entretanto, seus resultados não foram incluídos na metanálise devido à ausência da 

análise de subgrupo dos pacientes idosos.119,138-144  

Quatorze ECRs foram considerados como de baixo risco de viés para geração 

de sequência de randomização.36,40,107,112-121,145 Dezenove ECRs também foram 

considerados como de baixo risco de viés para geração de sequência de alocação, 

entretanto, seus resultados não foram incluídos na metanálise devido à ausência da 

análise do subgrupo de idosos.122,146-163  

Todos os ECRs, exceto os de Hsu et al. (2008)150 e de Vansteenkiste et al. 

(2001),160 deixaram de fornecer informações suficientes sobre o processo de 

ocultação de alocação, sendo, portanto, classificados como de risco de viés incerto. 
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4.3.2. Cegamento dos avaliadores de desfechos 

 

4.3.2.1. Monoterapia não platina versus combinação não platina 

 

Três ECRs foram classificados como de risco incerto para viés de detecção 

devido à ausência de informações que possibilitassem o julgamento do risco de viés.102-

104 Os estudos de Frasci et al. (2000),33 Georgoulias et al. (2008),106 Gridelli et al. 

(2003)34 e Hainsworth et al. (2007)105 foram desenhados como estudos abertos (open-

label), sendo considerados como tendo risco de viés incerto para os desfechos de SG 

e taxa de SG1a e como de alto risco de viés para SLP, taxa de resposta e toxicidade.  

 

4.3.2.2. Terapia não platina versus combinação baseada em platina 

 

Catorze ECRs foram desenhados como estudos abertos, sendo considerados 

como de risco de viés incerto para os desfechos de SG e taxa de SG1a e como de 

alto risco de viés para SLP, taxa de resposta e toxicidade.108,109,111-118-120,121,142,164 Abe 

et al. (2011)107 e Tsukada et al. (2007)110 não forneceram informações suficientes para 

o julgamento adequado do viés de detecção, sendo classificados como de risco de 

viés incerto. Outros 26 ECRs também foram classificados como de risco incerto de 

viés para SG e SG1a e de alto risco de viés para os demais desfechos devido à 

ausência de cegamento. No entanto, seus resultados não foram incluídos na 

metanálise devido à ausência resultados em separado para a população 

idosa.119,122,138-140,142-159,162,163,165  

Os trabalhos de Vansteenkiste et al. (2001)166 e Wachters et al. (2003)161 

foram os únicos ECRs considerados como de baixo risco de viés de detecção para 

todos os desfechos, entretanto, seus resultados também não foram incluídos na 

metanálise devido à ausência de dados na população idosa.  
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4.3.3. Dados de desfechos incompletos 

 

4.3.3.1. Monoterapia não platina versus combinação não platina 

 

O trabalho de Frasci et al. (2000)33 foi o único ECR considerado como de alto 

risco de viés. Após interrupção prematura do estudo, 21 participantes foram 

recrutados, no entanto, foram excluídos na análise da publicação.  

Três ECRs não apresentaram dados suficientes para o julgamento adequado 

sobre o risco de viés, sendo classificados como de risco de viés incerto104-106  

O trabalho de Gridelli et al. (2003)34 foi o único ECR classificado como de baixo 

de risco de viés. 

 

4.3.3.2. Terapia não platina versus combinação baseada em platina 

 

Nenhum ECR incluído na revisão sistemática foi classificado como de alto risco 

de viés.  

Dois ECRs foram apresentados apenas na forma de resumo, contendo 

informações limitadas para o julgamento de viés de dados de desfechos 

incompletos.107,110 Sete ECRs forneceram uma análise de subgrupo de participantes 

idosos.36,113-115,117,118,121 No entanto, não apresentaram o número de participantes 

idosos que foram excluídos nas análises. Estes ECRs foram considerados como risco 

de viés incerto. Nove ECRs também foram considerados como de viés incerto, 

entretanto, seus resultados não foram incluídos na metanálise devido à ausência de 

dados para a população idosa.120,139,147-149,151,157,158,163  

Seis ECRs foram classificados como de baixo risco de viés.40,108,109,111,112,116 

Dezenove ECRs também foram considerados como baixo risco de viés de informação, 

entretanto, seus resultados não foram incluídos na metanálise devido à ausência de 

dados separados para a população idosa.119,122,138-140,142-163,165  
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4.3.4. Relato seletivo de desfechos 

 

4.3.4.1. Monoterapia não platina versus combinação não platina 

 

Frasci et al. (2000)33 não incluíram SLP como desfecho no desenho do estudo. 

A despeito de sua ausência no desenho do protocolo, a omissão deste desfecho foi 

considerada relevante, introduzindo alto risco de viés.  

 

4.3.4.2. Terapia não platina versus combinação baseada em platina 

 

Cinco ECRs reportaram os resultados para a população idosa em um número 

limitado de desfechos.36,109,111,113,121 Flotten et al. (2012)113 e Zukin et al. (2013)121 

apresentaram apenas os resultados de SG para o subgrupo de idosos. Lilenbaum et al. 

(2005)36 apresentaram os resultados de SG, SG1a e TRO. Abe et al. (2011)107 e Tsukada 

et al. (2007)110 reportaram poucos desfechos na forma de resumo. Dessa forma, estes 

estudos foram considerados como contendo alto risco de viés (Figura 5).   

Oito ECRs foram considerados com baixo risco de viés.40,108,112,114-118 Vinte e nove 

ECRs também foram classificados como baixo risco de viés para relato seletivo de 

desfecho, entretanto, seus resultados não foram incluídos na metanálise devido à ausência 

de resultados em separado do subgrupo de pacientes idosos.119,122,138-140,142-163,165  

 

4.3.5. Outros potenciais riscos de viés  

 

4.3.5.1. Monoterapia não platina versus combinação não platina 

 

O estudo de Georgoulias et al. (2008)106 foi desenhado para a população adulta 

em geral. A despeito de permitir a inclusão de pacientes acima de 70 anos, a análise 

desse subgrupo não foi planejada. Desta forma, esse ECR foi considerado como 

contendo alto risco de viés.  

Comella et al. (2004)104 e Hainsworth et al. (2007)105 são ECRs desenhados 

para população idosa e/ou de baixa performance. Os pesquisadores, no entanto, não 

realizaram uma análise dentre essas duas populações. A inclusão desses estudos na 

metanálise foi considerada como contendo alto risco de viés. 
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Três ECRs foram interrompidos prematuramente. O estudo de Frasci et al. 

(2000)33 foi interrompido após análise interina demonstrar benefício em favor da 

combinação não platina. Karampeazis et al. (2010)102,103 e Rijavec et al. (2010)103 

interromperam seus estudos devido ao baixo recrutamento. Esses ECRs foram 

classificados como elevado risco de viés.  

Gridelli et al. (2003)34 não apresentou nenhum risco de viés adicional.  

 

4.3.5.2. Terapia não platina versus combinação baseada em platina  

 

Sete ECRs foram incluídos na metanálise, muito embora sejam análises de 

subgrupo não planejadas e, portanto, considerados como contendo alto risco de 

viés.112,114-118,121 Os estudos de Abe et al. (2011)107 e Tsukada et al. (2007)110 foram 

interrompidos prematuramente e foram disponibilizados apenas na forma de resumo, 

sendo, também, classificados como contendo elevado risco de viés. O trabalho de 

Jeremic et al. (1997)140 foi interrompido prematuramente por motivos pessoais dos 

investigadores, sendo também considerado como contendo alto risco de viés; no 

entanto, seus resultados não foram incluídos na metanálise devido à ausência de 

resultados em separado da população idosa.  

Os estudos de Flotten et al. (2012)113 e Lilenbaum et al. (2005)36 foram 

desenhados para população adulta, no entanto, o estudo clínico apresentava uma 

análise de subgrupo de pacientes idosos planejada, sendo considerados como tendo 

risco de viés incerto (Figura 5).  

Não foi identificado nenhum risco de viés adicional no trabalho de Quoix et al. 

(2011).40  

Vinte e seis ECRs foram considerados como contendo risco de viés incerto, 

devido à ausência de informações acerca da inclusão ou resultados do subgrupo de 

pacientes idosos.119,122,138,139,142,143,145-163,165  
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4.4. Efeitos da intervenção 

 

4.4.1. Monoterapia não platina versus combinação não platina 

 

4.4.1.1. Sobrevida global 

 

Todos os sete ECRs incluídos nesta revisão sistemática para a comparação 

entre monoterapia não platina versus combinação não platina avaliaram o desfecho 

de SG. Comella et al. (2004)104 e Hainsworth et al. (2007)105 não foram incluídos da 

metanálise devido à ausência da análise em separado do subgrupo de pacientes 

acima de 70 anos. Seus resultados foram discutidos separadamente. A metanálise 

dos cinco ECRs envolvendo 1.294 participantes não demonstrou diferença em SG 

entre os dois grupos (HR 1,01 95% CI 0,89 a 1,15) com heterogeneidade significativa 

entres os estudos (I2 = 64%). Dessa forma, foi realizada análise utilizando modelo de 

efeito randômico, sem alterações significativas no efeito da intervenção (HR 0,92; IC 

95% 0,72 a 1,17) (Figura 6).  

 

 
CI = intervalo de confiança; IV = variância inversa; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de liberdade; I2 = teste 

estatístico para heterogeneidade versus combinação não platina. 

Figura 6 - Forest plot para sobrevida global, comparação monoterapia não platina.  

 

 

Após avaliação dos estudos, nenhum motivo evidente para heterogeneidade 

foi encontrado, no entanto, diferenças metodológicas, como inclusão de ECR 

interrompidos prematuramente,33,102,103 ou a inclusão de análise de subgrupo não 

planejadas106, podem ter sido responsáveis por este resultado. O estudo de Frasci et 

al. (2000)33 foi o único ECR a demonstrar benefício em SG em favor da combinação 
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(SG mediana de 18 semanas no braço de monoterapia com vinorelbina versus 29 

semanas para o braço da combinação; HR 0,48; IC 95% 0,29 a 0,90; p < 0,01). Em 

relação aos demais estudos, observa-se ainda que esse ECR apresentou a menor 

sobrevida mediana para o grupo de monoterapia (Tabela Anexa 23). A exclusão do 

trabalho de Frasci et al. (2000)33 resultou em uma menor heterogeneidade entre os 

estudos, sem, entretanto, alterar de maneira significativa o impacto na SG (HR 1,05; 

IC 95% 0,90 a 1,23; I2 = 18%). 

Comella et al. (2004)104 demonstraram benefício em SG em favor do braço da 

combinação para a população por intenção de tratar (HR 0,76; IC 95% 0,50 a 0,99; p 

= 0,0486). Os pesquisadores, entretanto, não realizaram análise em separado para o 

subgrupo de pacientes acima de 70 anos, representando 83,3% da população por 

intenção de tratar. Uma análise exploratória foi realizada com a inclusão de Comella 

et al. (2004)104 na metanálise, sem alterar de forma significativa o resultado final (HR 

0,88; IC 95% 0,70 a 1,11; I2 = 63%) (Figura 7). 

 

 
CI = intervalo de confiança; IV = variância inversa; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de liberdade; I2 = teste 

estatístico para heterogeneidade. 

Figura 7 - Forest plot para sobrevida global, comparação monoterapia não platina 

versus combinação não platina. 

 

Apesar de permitir a inclusão de pacientes idosos (definido no estudo como 

acima de 65 anos), Hainsworth et al. (2007)105 também incluiu pacientes jovens com 

baixo performance status ou considerados maus candidatos à quimioterapia baseado 

em platina. Para a população por intenção de tratar (n = 350), os pesquisadores não 

encontraram nenhuma diferença estatisticamente significante entre os braços de 

monoterapia e combinação (5,5 meses para o braço da combinação docetaxel-

gemcitabina versus 5,1 meses para o braço docetaxel monoterapia; p = 0,65). Os 
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pesquisadores ainda realizaram uma análise de subgrupo envolvendo apenas os 

pacientes com bom performance status, também sem evidenciar diferença 

significativa entre os dois braços de tratamento (7,2 meses para o braço da 

combinação versus 8,0 meses para o braço de monoterapia; p = 0,5). Os autores não 

realizaram a análise em separado para pacientes acima de 70 anos; desta forma, não 

foi possível a inclusão desses resultados na metanálise.  

 

4.4.1.2. Sobrevida global por tipo de estudo 

 

O estudo de Georgoulias et al. (2008)106 representa a única análise de 

subgrupo incluída na metanálise. A exclusão desse ECR não alterou de forma 

significativa os resultados (HR 0,87; IC 95% 0,66 a 1,15). 

 

4.4.1.3. Análise de sensibilidade 

 

Foi realizada uma análise de sensibilidade, através da exclusão dos ECR 

interrompidos prematuramente cujos resultados foram apenas apresentados na forma 

de resumo, sem alterar de forma significativa o resultado da metanálise (HR:0,97 IC 

95% 0,72 a 1,31).102,103 A análise de sensibilidade através da exclusão de estudos 

com alto risco de viés ou risco de viés incerto não foi realizada, uma vez que nenhum 

dos ECR foi classificado como contendo baixo risco de viés em todos os domínios.  

 

4.4.1.4. Qualidade de vida 

 

Apenas dois ECRs incluíram análise de QV em seus protocolos, não sendo possível 

realizar uma metanálise de seus resultados devido à escassez de dados apresentados.33,34   

Frasci et al. (2000)33 avaliaram QV através do questionário Lung Cancer 

Symptons Questionnaire no início do tratamento, no terceiro e sexto ciclos e depois a 

cada dois meses. Os pesquisadores consideraram alterações superiores a 10% como 

significativas para classificação de melhora ou deterioração. No total, 92% (111 de 

120 participantes) e 81% (35 dos 40 vivos) completaram a avaliação de QV no início 

do tratamento e ao sexto ciclo, respectivamente. Os autores encontraram benefício 

temporário em favor do braço da combinação vinorelbina-gemcitabina (26% versus 
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15%), assim como benefício no tempo de deteriorização (29 semanas para o braço 

da combinação versus 18 semanas para o braço monoterapia).  

Gridelli et al. (2003)34 avaliaram QV através o questionário EORTC QLQ-C30 e 

do módulo para câncer de pulmão do questionário QLQ-LC13 aplicados no início do 

tratamento, após o terceiro e sexto ciclos. Um total de 566 participantes (80% da 

população por intenção de tratar) completou o questionário ao início do tratamento. 

Taxa de perdas foi semelhante nos dois braços de tratamento, assim como nenhuma 

diferença na mudança da pontuação das escalas de QV ou de sintomas foi observada 

entre os grupos. Os pesquisadores apresentaram uma análise em separado em que 

a pontuação nos questionários de QV e nas atividades de vida diária (activities of daily 

living, ADL), ao início do tratamento, representou um fator prognóstico importante na 

análise multivariada pelo modelo de Cox.167  

 

4.4.1.5. Taxa de sobrevida em um ano  

 

A metanálise de quatro ECR envolvendo 993 participantes idosos não 

demonstrou diferença na SG1a entre os dois grupos de tratamento, com 

heterogeneidade elevada [razão de risco (RR) 0,96; IC 95% 0,88 a 1,05; I2 = 61%). 

A análise utilizando modelo de efeito randômico não resultou em diferença 

significativa entre os resultados (RR 0,88; IC 95% 0,73 a 1,07) (Figura 8). Após 

reavaliação dos estudos incluídos nessa análise, não foram encontrados motivos 

que justificassem a heterogeneidade encontrada; no entanto, a inclusão de ECR 

interrompidos prematuramente33,102 ou análise de subgrupo não planejada106 

podem justificar este resultado.   

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade. 

Figura 8 - Forest plot para taxa de sobrevida em um ano: comparação monoterapia 

não platina versus combinação não platina. 
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Comella et al. (2004)104 realizaram uma análise combinada entre os 

braços randomizados para monoterapia (monoterapia com paclitaxel e monoterapia 

com gemcitabina) e combinação (gemcitabina-paclitaxel e gemcitabina-vinorelbina), 

encontrando benefício em favor da combinação sobre monoterapia (SG1a de 28% 

para monoterapia versus 39% para combinação; p = 0,028). No entanto, os 

pesquisadores não realizaram análise em separado para o subgrupo de pacientes 

acima de 70 anos. Foi realizada uma análise exploratória com a inclusão de Comella 

et al. (2004),104 sem alterar de forma significativa o resultado (RR 0,88; IC 95% 0,76 

a 1,02; participantes = 1257; I2 = 57%) (Figura 9). 

 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade . 

Figura 9 - Forest plot para taxa de sobrevida em um ano: comparação monoterapia não 

platina versus combinação não platina; inclusão de Comella et al. (2004).104 

 
 
4.4.1.6. Taxa de sobrevida em um ano por tipo de estudo 

 

O trabalho de Georgoulias et al. (2008)106 foi a única análise de subgrupo 

incluída na metanálise. A exclusão de seu resultado na metanálise não alterou de 

forma significativa os resultados em SG1a (RR 0,89; IC 95% 0,71 a 1,12) 

 

4.4.1.7. Análise de sensibilidade 

 

Análise de sensibilidade foi realizada através da exclusão de ECR interrompido 

prematuramente,102 permanecendo sem diferença significativa em SG1a entre as 

duas modalidades de tratamento (RR 0,91; IC 95% 0,74 a 1,11). 
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4.4.1.8. Sobrevida livre de progressão 

 

A metanálise de quatro ECR envolvendo 942 participantes não demonstrou 

nenhum impacto em SLP entre os grupos de tratamento (HR 0,94; IC 95% 0,83 a 1,07) 

com baixa heterogeneidade entre os estudos (I2 = 0%) (Figura 10). 

 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; IV = variância inversa; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade.  

Figura 10 - Forest plot para sobrevida livre de progressão, comparação monoterapia 

não platina versus combinação não platina. 

 

 
Comella et al. (2004)104 reportaram a mediana para o tempo de falha de 

tratamento (TFT) de 4,5 meses para o braço da combinação gemcitabina-paclitaxel, 

4,1 meses para combinação gemcitabina-vinorelbina, 3,7 meses para monoterapia 

com paclitaxel e 3,1 meses para monoterapia com gemcitabina, não havendo, 

entretanto, diferença estatisticamente significante entre os braços de monoterapia 

versus combinação. O estudo definiu TFT como intervalo entre a randomização e 

morte, progressão de doença ou interrupção prematura do tratamento. Infelizmente, 

não foi possível extrair dados adequados para a inclusão desse estudo na análise de 

SLP. O estudo de Frasci et al. 200033 foi o único ECR que não incluiu os desfechos 

de SLP nem de TFT no seu protocolo.  
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4.4.1.9. Análise de sensibilidade 

 

Foi realizada análise de sensibilidade excluindo ECRs interrompidos 

prematuramente e resultados não publicados102,103 e análise de subgrupo não 

planejada,106 sem alterar de forma significativa os resultado da metanálise. Comella 

et al. (2004),104 Rijavec et al. (2010)103 e Georgoulias et al. (2008)106 realizaram análise 

de tempo para progressão (TPP), definidos como intervalo entre a randomização e 

primeira evidência de progressão de doença. Foi realizada análise de sensibilidade 

exploratória através da exclusão dos ECRs que utilizaram TPP e não SLP, não sendo 

observada diferença estatisticamente significante entre os dois grupos de tratamento 

(HR 0,94; IC 95% 0,83 a 1,08). 

 

4.4.1.10. Taxa de reposta objetiva 

 

Cinco ECRs avaliaram TRO como desfecho secundário. Comella et al. (2004) 

e Hainsworth et al. (2007) não realizaram análise separada para participantes acima 

de 70 anos.  

A metanálise evolvendo 1.014 participantes em cinco ECRs demonstrou 

benefício em TRO em favor do grupo da combinação (RR 1,79; IC 95% 1,41 a 2,26; 

I2 = 0%) sem heterogeneidade entre os estudos (Figura 11).  

 
 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade. 

Figura 11 - Forest plot para taxa de resposta objetiva, comparação monoterapia não 

platina versus combinação não platina. 
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Gridelli et al. (2003)34 apresentaram os resultados de TRO por braço de 

tratamento, sendo o estudo planejado para comparação entre cada braço de 

monoterapia separadamente e o braço da combinação. Os pesquisadores não 

encontraram diferença estatisticamente significante entre os dois braços. No intuito de 

evitar erro na unidade de análise (unit of analysis error), foi realizada uma análise em 

conjunto dos 465 participantes alocados nos dois braços de monoterapia. A exclusão 

do trabalho de Gridelli et al. (2003)34 não alterou de forma significativa o benefício da 

combinação em TRO (RR 1,81; IC 95% 1,19 a 2,76).  

Hainsworth et al. (2007)105 não apresentaram análise de subgrupo para 

participantes acima de 70 anos. Nesse estudo, 256 dos 350 participantes receberam 

dois ou mais ciclos de quimioterapia, sendo considerados avaliáveis para TRO. Não 

se observou diferença em TRO entre os braços da combinação docetaxel-gemcitabina 

(TRO: 25% IC 95% 18% a 34%) e monoterapia com docetaxel (TRO: 17% IC 95% 

11% a 24%; p = 0.10).  

Para a população por intenção de tratar, Comella et al. 2004104 observaram TRO de 

18% (IC 95% de 9% a 30%), 13% (IC 95% de 6% a 25%), 23% (IC 95% de 13% a 35%), 

32% (IC 95% de 20% a 45%) para os braços de monoterapia com gemcitabina, paclitaxel, 

combinação gemcitabina-vinorelbina e gemcitabina-paclitaxel, respectivamente.  

 

4.4.1.11. Análise de sensibilidade 

 

Foi realizada uma análise de sensibilidade através da exclusão do trabalho de 

Georgoulias et al. 2008106 (análise de subgrupo não planejada), mantendo benefício 

em TRO em favor da combinação não platina sobre monoterapia não platina (RR 1,77 

IC 95% 1,39 a 2,26). A exclusão dos estudos de Karampeazis et al. (2010)102 e Rijavec 

et al. (2010),103 cujo dados foram apresentados apenas na forma de resumo, também 

não alterou de forma significativa o resultado da metanálise com RR 1,73 (IC 95% 

1,36 a 2,21) e RR 1,75 (95% IC 1,37 a 2,23), respectivamente.  
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4.4.1.12. Toxicidade 

 

4.4.1.12.1. Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais 

 

Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os dois regimes 

de tratamento para anemia (RR 1,18; IC 95% 0,57 a 2,40; 1.064 participantes; 5 

estudos; I2 = 0%), neutropenia (RR 1,18; IC 95% 0,93 a 1,54; participantes 1.064; 5 

estudos, I2 = 24%), neutropenia febril (RR 0,34; IC 95% 0,04 e 3,20; 995 participantes; 

4 estudos; I2 = 0%) ou trombocitopenia (RR 1,58; IC 95% 0,82 a 3,04; 995 

participantes; 4 estudos; I2 = 0%) (Figura 12). 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade. 

Figura 12 - Forest plot para eventos adversos graus 3 ou mais, comparação 

monoterapia não platina versus combinação não platina. 
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4.4.1.12.2. Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais 

 

Não foram encontradas diferenças entre os dois regimes de tratamento para 

fadiga (RR 1,16; IC 95% 0,96 a 1,96; 995 participantes; 4 estudos, I2 = 0%) ou êmese 

(RR 1,73; IC 95% 0,68 a 4,43; 995 participantes; 4 estudos; I2 = 0%). Para diarreia, 

constipação e mucosite, poucos eventos grau 3 ou mais foram reportados (Figura 13). 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade.  

Figura 13 - Forest plot para eventos adversos não hematológicos graus 3 ou superior, 

comparação monoterapia não platina versus combinação não platina. 
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4.4.1.13. Análise da qualidade da evidência 

 

A qualidade do corpo de evidência dos desfechos avaliados desta revisão foi 

analisada segundo o sistema GRADE, que classifica as evidências em quatro níveis: 

alta, moderada, baixa ou muito baixa. Os desfechos avaliados estão descritos a seguir 

e os resultados estão resumidos na Tabela 1 e Tabela 2. 
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Tabela 1 - Qualidade da evidência para os desfechos de sobrevida global (SG), taxa de sobrevida em um ano (SG1a), sobrevida 

livre de progressão (SLP) e taxa de resposta objetiva (TRO) de acordo com o sistema GRADE 

 Avaliação da qualidade № de participantes Efeito 

Qualidade 
Importân-

cia   N 
Desenho do 

estudo 
Risco 

de viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 
Combinação 
não platina 

Monoterapia 
não platina 

Relativo (IC 
95%) 

Absoluto  

(IC 95%) 

SG 5  
estudo 

randomizado 
sério1  sério2 não sério não sério nenhum -/645 -/649 

HR 0.92 
(0.72 a 
1.17) 

não aplicável 
⨁⨁◯◯ 
bAIXA 

crítica 

SG1a 4 
estudo 

randomizado 
sério1 sério2 não sério não sério nenhum 243/380 (63.9%) 

415/613 (67.7%) 

RR 0.88 
(0.73 a 
1.07) 

81 a menos 
por 1.000 (de 

47 a 183 a 
menos) ⨁⨁◯◯ 

bAIXA  
crítica 

68.0% 

82 a menos 
por 1.000 (de 

48 a 184 
menos) 

SLP 4 
estudo 

randomizado 
muito 

sério1,3 
não sério não sério não sério nenhum -/552 -/553 

HR 0.94 
(0.83 a 
1.07) 

não aplicável 
⨁⨁◯◯ 
bAIXA 

crítica 

TRO 5 
estudo 

randomizado 
muito 

sério1,3 
não sério não sério não sério nenhum 119/395 (30.1%) 

104/619 (16.8%) 
RR 1.79 
(1.41 a 
2.26) 

133 a mais 
por 1.000 (de 

69 a 212 a 
mais) ⨁⨁◯◯ 

bAIXA 
importante 

14.3%  
113 a mais or 
1.000 (de 59 a 

180 a mais)  

Autores: Santos FN; de Castria TB; Cruz MRS; Riera R; Data: 27 Maio 2016 . 
Comparação: Monoterapia não platina versus combinação não platina em pacientes idosos com câncer de pulmão de células não pequenas avançado.  
Cenário: Primeira linha de quimioterapia para paciente idosos com câncer de pulmão de células não pequenas avançado  
Bibliografia: Santos FN, de Castria TB, Cruz MRS, Riera R. Chemotherapy for non-small cell lung cancer in the elderly population. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. 
IC = Intervalo de confiança; HR = Hazard Ratio; RR = Risco relativo. 1. Redução da qualidade da evidência em 1 nível devido a sério risco de viés baseado na inlcusão de 3 
estudos interrompidos prematuramente. 2. Redução da qualidade da evidência em 1 nível devido a séria inconsistência (I2 > 50%). 3. Redução da qualidade da evidência em 1 
nível devido ausência de cegamento na maioria dos estudos. 
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Tabela 2 - Qualidade da evidência para os desfechos de eventos adversos graus 3 ou mais de acordo com as recomendações GRADE 
Avaliação da qualidade N Efeito Qualidade Importância 

 N
Desenho do 

estudo 
Risco 

de viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 
Combinação 
não platina 

Monoterapia 
não platina 

Relativo (IC 
95%) 

Absoluto (IC 95%)   

Anemia 4
estudo 

randomizado 
muito 

sério1,2 
não sério não sério sério3 nenhuma 13/378 (3.4%) 

18/605 (3.0%) 

RR 1.18 
(0.57 a 2.40) 

5 a mais por 1.000 
(de 13 a menos a 

42 a mais) 
⨁◯◯◯ 

muito baixa 
importante 

2.8% 
5 a mais por 1.000 
(de 12 a menos a 

39 a mais) 

Neutropenia 5
estudo 

randomizado 
muito 

sério1,2 
não sério não sério não sério nenhuma 88/417 (21.1%) 

111/647 (17.2%) 
RR 1.19 

(0.93 a 1.54) 

33 a mais por 
1.000 (de 12 a 

menos a 93 a mais) ⨁⨁◯◯ 
baixa 

importante 

16.4% 
31 a mais por 
1.000 (de 11 a 

menos a 89 a mais) 

Trombocitopenia 4
estudo 

randomizado 
muito 

sério1,2 
não sério não sério sério 3 nenhuma 18/384 (4.7%) 

15/611 (2.5%) 
RR 1.58 

(0.82 a 3.04) 

14 a mais por 
1.000 (de 4 a 

menos a 50 a mais) ⨁◯◯◯ 
muito baixa 

importante 

3.1% 
18 a mais por 
1.000 (de 6 a 

menos a 63 a mais) 

Fadiga 4
estudo 

randomizado 
muito 

sério1,4 
não sério não sério sério 5 nenhuma 23/384 (6.0%) 34/611 (5.6%) 

RR 1.16 
(0.69 a 1.96) 

9 a mais por 1.000 
(de 17 a menos a 

53 a mais) 

⨁◯◯◯ 
muito baixa 

importante 

Náuseas/vômitos 4
estudo 

randomizado 
muito 

sério1,4 
não sério não sério sério 5 nenhuma 10/384 (2.6%) 7/611 (1.1%) 

RR 1.73 
(0.68 a 4.43) 

8 a mais por 1.000 
(de 4 a menos a 39 

a mais) 

⨁◯◯◯ 
muito baixa 

importante 

Autores: Santos FN; de Castria TB; Cruz MRS; Riera R; Data: 27 Maio 2016  
Comparação: Monoterapia não platina versus combinação não platina em pacientes idosos com câncer de pulmão de células não pequenas avançado.  
Setting: Primeira linha de quimioterapia para pacientes idosos com câncer de pulmão de células não pequenas avançado  
Bibliografia: Santos FN, de Castria TB, Cruz MRS, Riera R. Chemotherapy for non-small cell lung cancer in the elderly population. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10.  
CI = Intervalo de confiança; HR = Hazard Ratio; RR = Risco Relativo. 1. Redução da qualidade da evidência em 1 nível devido a ausência de cagamento no desenho da maioria dos estudos. 
2. Redução da qualidade da evidência em 1 nível devido ao sério risco de viés baseado na inclusão de 3 estudos interrompidos prematuramente. 3. Redução da qualidade da evidência em 
1 nível devido a imprecisão baseada no amplo intervalo de confiança. 4. Redução da qualidade da evidência em 1 nível devido a inclusão de 2 estudos interrompidos prematuramente e 1 
análise de subgrupo não planejada. 5. Redução da qualidade da evidência em 1 nível devido ao baixo número de eventos. 
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4.4.1.14. Sobrevida global 

 

A qualidade da evidência avaliada para este desfecho foi considerada baixa, 

havendo redução da qualidade em dois níveis. A inclusão de três ECRs interrompidos 

prematuramente, sendo dois por baixo recrutamento, assim como a inclusão de 

análise de subgrupo não planejada foram consideradas como potenciais riscos de 

viés.33,102,103 Além disso, foi encontrada elevada heterogeneidade estatística (I2 = 

64%) entre os estudos, não claramente justificada por alguma heterogeneidade clínica 

ou metodológica. Assim, existe evidência de baixa qualidade sugerindo a equivalência 

em SG entre monoterapia não platina e combinação não platina; no entanto, é 

provável que a inclusão de novos estudos altere este resultado.  

 

4.4.1.14.1. Taxa de sobrevida em um ano 

 

A qualidade da evidência para o desfecho SG1a foi considerada baixa por 

motivos semelhantes ao encontrados para SG. Assim, é provável que a inclusão de 

novos estudos possa alterar o resultado desta metanálise.  

 

4.4.1.14.2. Sobrevida livre de progressão 

 

A qualidade da evidência para SLP foi considerada baixa, sendo rebaixada 

em dois níveis pelos riscos de viés envolvidos nos estudos incluídos. Três ECRs 

foram interrompidos prematuramente,33,102,103 sendo dois devido a baixo 

recrutamento, muito embora representem baixo peso na metanálise.102,103 Foi 

necessário ainda novo rebaixamento devido ao desenho aberto dos estudos 

incluídos, responsável pelo alto risco de viés para os desfechos subjetivos. Assim, 

existe baixa evidência da equivalência em SLP entre monoterapia não platina e 

combinação não platina, sendo possível que a inclusão de novos estudos altere o 

resultado desta metanálise. 
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4.4.1.14.3. Taxa de resposta objetiva 

 

A qualidade da evidência para TRO este desfecho foi considerada baixa por 

motivos semelhantes aos encontrados para SLP. 

 

4.4.1.14.4. Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais – anemia 

 

A qualidade da evidência para este desfecho foi considerada muito baixa, 

havendo a redução na qualidade em três níveis. A redução inicial em dois níveis foi 

justificada pelos aspectos metodológicos que pautaram a redução na qualidade da 

evidência para os desfechos de SLP e TRO. Foi necessária uma redução adicional 

devido à imprecisão dos resultados, baseada no amplo intervalo de confiança e baixo 

número de eventos graus 3 ou mais na população estudada. Assim, é muito provável 

que inclusão de novos estudos altere os resultados desta análise. 

 

4.4.1.14.5. Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais - neutropenia 

 

A qualidade da evidência para este desfecho foi considerada baixa, havendo 

redução da qualidade em dois níveis devido aos aspectos metodológicos relacionados 

aos estudos incluídos descritos para os outros desfechos subjetivos  

 

4.4.1.14.6. Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais – trombocitopenia 

 

De forma semelhante para a neutropenia, a qualidade de evidência para o 

desfecho de trombocitopenia graus 3 ou mais foi considerada muito baixa. O 

rebaixamento no nível da qualidade foi justificado pelo risco de viés dos estudos incluídos 

e a imprecisão, com base no baixo número de eventos e amplo intervalo de confiança. 
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4.4.1.14.7. Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais – fadiga e 

náuseas/vômitos 

 

A qualidade da evidência para estes dois desfechos foi classificada como muito 

baixa, tendo em vista o rebaixamento em dois níveis pelo risco de viés e um nível pela 

imprecisão dos resultados. 

 

4.4.2. Tratamento não platina versus combinação baseada em platina 

 

4.4.2.1. Sobrevida global 

 

Foram incluídos 18 ECRs, envolvendo 2.309 participantes acima de 70 anos, 

para a comparação de SG entre terapia não platina (seja em monoterapia ou 

combinação) e combinação baseada em platina.36,40,107-122 Dentre estes, os estudos 

de Sederholm et al. (2005)119 e Zwittter et al. (2010),122 envolvendo 168 idosos, não 

apresentaram análise de subgrupo para o subgrupo de pacientes. Outros três ECRs 

não apresentaram dados suficientes para extração e inclusão dos estudos na 

metanálise, sendo seus resultados discutidos em separado.109,111,120 Chen et al. 

(2008)108 e Laack et al. (2004)118 não apresentaram os resultados na forma de hazard 

ratio e IC 95%, sendo estes dados estimados através das curvas de Kaplan-Meier.  

A metanálise de 13 ECRs, envolvendo 1.705 participantes idosos, demonstrou 

benefício em favor da combinação baseada em platina (HR 0,76; 95% CI 0,69 a 0,85) 

com heterogeneidade moderada entre os estudos (I2 = 44%) (Figura 14)  

Lou et al. (2010)109 não observaram diferença estatisticamente significativa na 

SG entre monoterapia com gemcitabina ou combinação carboplatina-gemcitabina 

com SG de 9,8 meses e 9,9 meses respectivamente. Não foi possível a extração dos 

dados desse estudo para inclusão na metanálise. 

Treat et al. (2010)120 não observaram diferença estatisticamente significativa na 

SG para a comparação combinação não platina versus combinação baseada em 

platina. Os pesquisadores analisaram retrospectivamente o subgrupo de pacientes 

idosos, representando 29,78% da população por intenção de tratar (338/1.135). O 

modelo de regressão de Cox não demonstrou interação entre os braços de tratamento 

e idade. Não foi possível a extração dos HR e IC 95% entre os grupos gemcitabina-
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paclitaxel versus cisplatina-gemcitabina e gemcitabina-paclitaxel e carboplatina-

paclitaxel.168  

Zhang et al. (2006)111 randomizaram 96 participantes acima de 65 anos, não 

demonstrando diferença na SG entre os grupos tratados com combinação baseada em 

platina versus monoterapia não platina. Os autores reportaram SG mediana de 8, 9 e 

10 meses para os grupos de monoterapia com paclitaxel, combinação cisplatina-

paclitaxel e carboplatina-paclitaxel, respectivamente. Os pesquisadores não 

apresentaram uma análise separada para participantes acima de 70 anos. 

 

 

95% CI = intervalo de confiança de 95%; IV = variância inversa; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade.  

Figura 14 - Sobrevida global para comparação terapia não platina versus combinação 

baseada em platina. 
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4.4.2.2. Sobrevida global por tipo de platina 

 

Análise exploratória pelo tipo de platina (cisplatina ou carboplatina) mostrou 

maior benefício para combinação baseada platina entre os ECRs que utilizaram 

combinações com carboplatina sobre terapia não platina (HR 0,67; 95% CI 0,59 a 

0,78) quando comparada ao benefício da combinação baseada em cisplatina (HR 

0,91; IC 95% 0,77 a 1,08). A diferença entre os subgrupos alcançou significância 

estatística (P = 0,007), (Figura 15). 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; IV = variância inversa; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de liberdade; 

I2= teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia não platina. 

Figura 15 - Forest plot para sobrevida global por tipo de platina, comparação terapia 

não platina versus combinação baseada em platina. 
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4.4.2.2.1. Sobrevida global por tipo de tratamento não platina 

 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os subgrupos de 

estudos que utilizaram monoterapia não platina ou combinação não platina como 

braço controle (p = 0,13; Figura 16). 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; IV = variância inversa; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de liberdade; 

I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based =  terapia não platina 

Figura 16 - Forest plot para sobrevida global por tipo de tratamento não platina, 

comparação terapia não platina versus combinação baseada em 

platina. 
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4.4.2.2.2. Sobrevida global por tipo de estudo 

 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os subgrupos de 

estudos especificamente desenhados para população idosa e análise de subgrupo de 

ECRs desenhados para população adulta (p = 0,54) (Figura 17). 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; IV = variância inversa; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de liberdade; 

I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia não platina. 

Figura 17 - Forest plot para sobrevida global por tipo de estudo, comparação terapia 

não platina versus combinação baseada em platina. 

 

4.4.2.2.3. Análise de sensibilidade 

 

Foi realizada análise de sensibilidade através da exclusão de ECR interrompidos 

prematuramente, sem alteração do resultado (HR 0,73; IC 95% 0,65 a 0,82).107 A 

exclusão de ECR com dados não publicados também não teve impacto no resultado da 

metanálise (HR 0,64; IC 95% 0,56 a 0,75).107,110,112,114-118 A análise de sensibilidade 

através da exclusão de ECRs com risco de viés incerto ou alto não foi realizada, uma 

vez que não se observou nenhum estudo com baixo risco de viés em todos os domínios.  
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4.4.2.3. Qualidade de vida 

 

Apenas cinco ECRs incluíram avaliação de QV em seus desenhos; entretanto, 

devido à ausência de dados nas publicações, não foi possível a realização de uma 

metanálise, sendo o resultado de cada estudo descrito separadamente.  

Kubota et al. (2008)117 realizaram análise de QV através de um estudo adicional 

(BRI LC03-01) associado ao estudo JMTO LC00-03, utilizando as escalas FACT-L, 

FACT-Taxane e FACIT-Sp Quality of Life Instrument no início do tratamento, nas 

semanas 6, 12 e 18.169 O estudo foi planejado para incluir 200 participantes; no entanto, 

apenas 108 foram rastreados, 81 incluídos e 64 avaliáveis para QV. Para a população 

por intenção de tratar, os pesquisadores não encontraram diferenças entre os grupos 

de tratamento nas escalas de avaliação FACT-L e FACIT-Sp. No entanto, foram 

observadas diferenças na inclinação da curva entre os grupos, sugerindo maior declínio 

para o grupo da combinação carboplatina-paclitaxel no questionário FACT-T. Os 

autores não forneceram análise separada do subgrupo de pacientes acima de 70 anos.  

Quoix et al. (2011)40 avaliaram QV através dos questionários EORTC QLQ-C30 

e QLQ-LC13 no início do tratamento, nas semanas 6 e 18. Um total de 94%, 62% e 

49% dos participantes completou os questionários no início do tratamento, nas 

semanas 6 e 18, respectivamente. Os escores de qualidade de vida foram similares 

entre os dois braços de tratamento ao longo de todas as avaliações. Na avaliação por 

sintomas específicos, os investigadores encontraram escores mais elevados para dor 

(30,2 versus 18,7; p = 0,003) e dispneia (47,4 versus 36,8; p = 0,014) no braço da 

monoterapia em comparação ao braço de combinação carboplatina-paclitaxel. Por 

outro lado, os escores para diarreia foram mais elevados no grupo da combinação 

quando comparado ao grupo da monoterapia não platina (18,4 versus 8,8; p = 0,003). 

Nenhum dado adicional foi disponibilizado na publicação.  

Laack et al. (2004)118 avaliaram QV através dos questionários EORTC QLQ-

C30 e QLQ-LC13. Para a população por intenção de tratar os pesquisadores não 

encontraram diferenças entre os dois braços nos escores de QV. Após contato direto 

com os autores da pesquisa, foi obtida uma análise de subgrupo envolvendo 12 

participantes. Nesta análise, limitada, também não foram observadas diferenças nos 

escores de avaliação entres os grupos. 
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Lou et al. (2010)109 avaliaram QV através dos domínios de perda do apetite, 

fadiga, tosse, dispneia, hemoptise e dor do Lung Cancer Scale Symptom Scale 

(LCSS) do início do tratamento até depois de três semanas da última aplicação de 

quimioterapia. Os pesquisadores incluíram todos os participantes na análise. Após o 

término da quimioterapia, os pesquisadores encontraram diferença estatisticamente 

significante em favor do braço de monoterapia não platina para perda de apetite (84 

 15 versus 71  20; p = 0,01), fadiga (71  21 versus 55  20; p = 0,00) e dor (82  

17 versus 72  20; p = 0,03). Nenhuma diferença foi observada nos demais sintomas. 

Zhang et al. (2006)111 avaliaram QV apenas através de alteração na escala de 

avaliação de Karnofsky (Karnofsky Performance Scale, KPS). Os investigadores não 

coletaram dados de QV através de nenhum questionário de específico.  

 

4.4.2.4. Taxa de sobrevida em um ano 

 

A metanálise de 13 ECRs envolvendo 1.695 participantes acima de 70 anos 

mostrou benefício em SG1a em favor da combinação baseada em platina (RR 0,89; IC 

95% 0,82 a 0,96; I2 = 24%) (Figura 18). A inclusão do estudo de Zhang et al. (2006),111 

que definiu idoso como acima de 65 anos, não alterou de forma significativa o efeito da 

intervenção (RR 0,89; IC 95% 0,82 a 0,96; 1.791 participantes; 14 estudos; I2 = 18%).  

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 18 - Forest plot para taxa de sobrevida em um ano para comparação terapia 

não platina versus combinação baseada em platina.  
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4.4.2.4.1. Taxa de sobrevida em um ano por tipo de platina 

 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os subgrupos de 

estudos que utilizaram combinação baseada em cisplatina ou carboplatina (p = 0,17) 

(Figura 19) quanto à SG1a. 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 19 - Forest plot para taxa de sobrevida em um ano por tipo de platina, 

comparação terapia não platina versus combinação baseada em platina. 
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4.4.2.4.2. Taxa de sobrevida em um ano por tipo de terapia não platina 

 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os subgrupos 

de estudos que utilizaram monoterapia não platina ou combinação não platina como 

braço controle (p = 0,23) (Figura 20) quanto à SG1a. 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 20 - Forest plot para taxa de sobrevida em um ano por tipo de tratamento não 

platina, comparação terapia não platina versus combinação baseada em 

platina. 
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4.4.2.4.3. Taxa de sobrevida em um ano por tipo de estudo 

 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os estudos 

desenhados especificamente para população idosa e análise de subgrupo (p = 0,08) 

(Figura 21) para SG1a. 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 21 - Forest plot para taxa de sobrevida em um ano por tipo de estudo. 

Comparação terapia não platina versus combinação baseada em 

platina. 

 

4.4.2.4.4. Análise de sensibilidade 

 

Foi realizada análise de sensibilidade através da exclusão de ECRs 

interrompidos prematuramente107,110 sem alteração sobre o efeito da intervenção (RR 

0,88; IC 95% 0,81 a 0,96) e através da exclusão de ECRs com dados não publicados, 
107,110,112,114-118 sem impacto no resultado da metanálise (RR 0,84; IC 95% 0,76 a 0,93). 
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4.4.2.5. Sobrevida livre de progressão 

 

A metanálise de 6 ECRs evolvendo 1.050 participantes acima de 70 anos 

mostrou benefício em SLP em favor da combinação baseada em platina (HR 0,66; IC 

95% 0,58 a 0,75). Devido à presença de heterogeneidade significativa (I2 = 69%), foi 

realizada análise utilizando modelo de efeito randômico, mantendo o benefício em 

favor da combinação baseada em platina (HR 0,70; IC 95% 0,54 a 0,90) (Figura 22). 

Após análise dos estudos, nenhum motivo que justificasse essa heterogeneidade foi 

encontrado, embora a inclusão de análise de subgrupo não planejada, o pequeno 

número de participantes em alguns ECR e os ECR interrompidos prematuramente 

possam justificar esse achado. A exclusão do estudo de Quoix et al. (2011)40 resultou 

em redução significativa da heterogeneidade (I2 = 0%), porém sem mudanças no 

impacto do benefício da combinação baseada em platina (HR 0,81; IC 95% 0,68 a 

0,96) (Tabela Anexa 25).  

Nenhum resultado em SLP estava disponível para 9 ECRs incluídos na 

metanálise para outros desfechos, envolvendo 825 participantes.36,109-111,113-116,121 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 22 - Forest plot para sobrevida livre de progressão para comparação terapia 

não platina versus combinação baseada em platina, modelo de efeitos 

randômico. 
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Os estudos de Georgoulias et al. (2001), Georgoulias et al. (2004) e 

Georgoulias et al. (2005) apresentaram os resultados em tempo para progressão, 

definido como intervalo entre a randomização e a progressão de doença.114-116 Uma 

análise exploratória exploratória através da inclusão desses ECR não alterou o efeito 

do tratamento em favor da combinação baseada em platina (HR 0,76; IC 95% 0,61 a 

0,93; 1.275 participantes) (Figura 23).  

 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 23 - Forest plot para sobrevida livre de progressão para comparação terapia 

não platina versus combinação baseada em platina com a inclusão dos 

estudos de Georgoulias et al. (2001), Georgoulias et al. (2004) e 

Georgoulias et al. (2005) 
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4.4.2.5.1. Sobrevida livre de progressão por tipo de platina 

 

Não foi encontrada nenhuma diferença no efeito da intervenção sobre a SLP 

entre os ECRs que utilizaram combinação baseada em cisplatina ou carboplatina (p = 

0,62) (Figura 24). 

 

95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

 
Figura 24 - Forest plot para sobrevida livre de progressão por tipo de platina. 

Comparação terapia não platina versus combinação baseada em 

platina. 
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4.4.2.5.2. Sobrevida livre de progressão por tipo de terapia não platina 

 

Não foi encontrada nenhuma diferença no efeito da intervenção sobre a SLP 

entre os ECRs que utilizaram monoterapia não platina ou combinação não platina 

como braço controle (p = 0,68) (Figura 25). 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 25 - Forest plot para sobrevida livre de progressão para comparação terapia 

não platina versus combinação baseada em platina por tipo de terapia 

não platina. 
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4.4.2.5.3. Sobrevida livre de progressão por tipo de estudo 

 

Não foi encontrada nenhuma diferença no efeito da intervenção entre os ECRs 

especificamente desenhados para população idosa na análise de subgrupo (p = 0,68) 

(Figura 26) sobre a SLP. 

 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 26 - Forest plot para sobrevida livre de progressão por tipo de estudo. 

Comparação terapia não platina versus combinação baseada em 

platina. 

 

 

4.4.2.5.4. Análise de sensibilidade 

 

Foi realizada análise de sensibilidade através da exclusão de ECRs 

interrompidos prematuramente,107 sem alteração do impacto no benefício em favor da 

combinação baseada em platina (HR 0,64; IC 95% 0,50 a 0,81) e através da exclusão 

de ECR com dados não publicados, mantendo resultado favorável à combinação 

baseada em platina (HR 0,53; IC 95% 0,44 a 0,65).  
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4.4.2.6. Taxa de resposta objetiva 

 

A metanálise de 11 ECRs envolvendo 1.432 idosos mostrou benefício em favor 

da combinação baseada em platina com baixa heterogeneidade (RR 1,57 IC 95% 1,32 

a 1,85; I2 = 24%) (Figura 27) sobre a TRO.  

Zhang et al. (2006),111 que definiram idoso como o indivíduo acima de 65 anos, 

não apresentaram análise separada de pacientes acima de 70 anos. A inclusão deste 

ECR não alterou o resultado da metanálise (RR 1,60; IC 95% 1,36 a 1,88 1.528 

participantes; 12 estudos; I2 = 22%). 

Nenhum resultado em TRO foi obtido de 3 ECRs incluídos na metanálise para 

outros desfechos, envolvendo 260 participantes.110,113,121  

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 27 - Forest plot para taxa de resposta objetiva para comparação terapia não 

platina versus combinação baseada em platina. 
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4.4.2.6.1. Taxa de resposta objetiva por tipo de platina 

 

Não foi encontrada nenhuma diferença no efeito da intervenção sobre 

TRO entre os ECRs que utilizaram combinação baseada em cisplatina ou carboplatina 

(p = 0,30) (Figura 28). 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 28 - Forest plot para taxa de resposta por tipo de platina. Comparação terapia 

não platina versus combinação baseada em platina. 
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4.4.2.6.2. Taxa de resposta objetiva por tipo de terapia não platina 

 

Não foi encontrada nenhuma diferença no efeito da intervenção entre os ECRs 

que utilizaram monoterapia não platina ou combinação não platina como braço 

controle (p = 0,11) (Figura 29) sobre a TRO. 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 29 - Forest plot para taxa de resposta por tipo de terapia não platina. 

Comparação terapia não platina versus combinação baseada em 

platina. 
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.4.2.6.3. Taxa de resposta objetiva por tipo de estudo 

 

Não foi encontrada nenhuma diferença no efeito da intervenção entre os ECRs 

especificamente desenhados para população idosa e análise de subgrupo (p = 0,20) 

(Figura 30) sobre TRO. 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 30 - Forest plot para taxa de resposta por tipo de estudo. Comparação terapia 

não platina versus combinação baseada em platina. 

 

 

4.4.2.6.4. Análise de sensibilidade 

 

Análise de sensibilidade foi realizada, através da exclusão de ECRs 

interrompidos prematuramente,107 sem alteração significativa nos efeitos da 

intervenção (RR 1,61; IC 95% 1,33 a 1,94), e através da exclusão de ECRs com 

resultados não publicados107,112,114-118, também sem impacto significativo no resultado 

(RR 1,97; IC 95% 1,48 a 2,61).  
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4.4.2.7. Toxicidade 

 

4.4.2.7.1. Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais 

 

Utilizando modelo de efeito fixo, foi observado maior risco de anemia (RR 2,53; 

IC 95% 1,70 a 3,76; 1.437 participantes; 11 estudos; I2 = 23%) e de trombocitopenia 

(RR 3,59; IC 95% 2,22 a 5,82; 1.260 participantes; 9 estudos; I2 = 8%) para a 

combinação baseada em platina. Não foi encontrada nenhuma diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos para o risco de neutropenia (RR 1,08; IC 

95% 0,94 a 1,25; 1.423 participantes; 12 estudos; I2 = 93%) e para neutropenia febril 

(RR 1,14; IC 95% 0,74 a 1,75; 1215 participantes; 8 estudos; I2 = 63%), com ambos 

os resultados com elevada heterogeneidade entre os estudos (Figura 31). Utilizando 

modelo de efeito randômico, nenhuma alteração significativa foi observada no 

resultado para o risco de neutropenia (RR 1,49; IC 95% 0,77 a 2,85) e para 

neutropenia febril (RR 1,58; IC 95% 0,56 a 4,50).  
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95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 31 - Forest plot para efeitos adversos hematológicos graus 3 ou mais. 

Comparação terapia não platina versus combinação baseada em 

platina. 
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Diversos fatores clínicos e relacionados com os desenhos dos estudos podem 

estar ligados à elevada heterogeneidade estatística encontrada nesses dois desfechos. 

A diferença na dosagem e no regime de quimioterapia utilizados por Abe et al. (2011)107 

e Tsukada et al. (2007)110 podem ter ainda influenciado os resultados da metanálise. 

Ambos ECRs utilizaram dose baixa de cisplatina associada a docetaxel em um regime 

de infusões semanais. Abe et al. (2011)107 observaram baixa incidência de neutropenia e 

neutropenia febril no braço da combinação cisplatina-docetaxel. A exclusão desses ECRs 

resultou em maior risco de neutropenia (RR 1,89; IC 95% 1,11 a 3,22; I2 = 85%) e 

neutropenia febril (RR 2,31; IC 95% 1,33 a 4,02; I2 = 0%), ambos com modelo de efeito 

randômico, com menor heterogeneidade estatística entre os estudos, porém ainda 

mantendo heterogeneidade significativa para neutropenia (Figuras 32 e 33).  

 

 

 
95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 
liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 
não platina. 

Figura 32 - Neutropenia para comparação terapia não platina versus combinação 

baseada em platina com a exclusão de Abe et al. (2011)107 e Tsukada et al. 

(2007).110 
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95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 
liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 
não platina. 

Figura 33 - Neutropenia febril para comparação terapia não platina versus combinação 

baseada em platina com a exclusão de Abe et al. (2011)107 e Tsukada et al. 

(2007).110 

 

Outros fatores de difícil detecção podem ainda ter sido responsáveis por esses 

achados. O emprego de fator estimulador de colônia de granulócitos (G-CSF) como 

profilaxia secundária era permitido em alguns estudos, como o de Georgoulias et al. 

(2004),115 e de Quoix et al. (2011)40 No entanto, o percentual de pacientes se 

necessitaram desse suporte não é descrito de forma clara em nenhum dos estudos 

avaliados. Os trabalhos de Georgoulias et al. (2001),114 Georgoulias et al. (2004)115 e 

Georgoulias et al. (2005)116 foram os únicos que permitiram o uso de profilaxia primária 

com GCSF, sendo utilizada apenas no grupo da combinação baseada em Georgoulias 

et al. (2004).115 Entretanto, a exclusão deste ECR não alterou nem o resultado da 

análise nem a heterogeneidade entre os estudos (neutropenia: RR 1,50; IC 95% 0,75 a 

2,99; I2 = 93%, e neutropenia febril: RR 1,57; IC 95% 0,45 a 5,44, modelo de efeito 

randômico). 

Três ECRs não realizaram análise no subgrupo de pacientes idosos.113,119,120 

Zhang et al. (2006)111 não observaram nenhum evento grau 4, sendo apresentada 

apenas a análise combinada dos eventos graus 1 a 3. Tsukada et al. (2007)110 não 

apresentaram os eventos de neutropenia febril nem de trombocitopenia. 
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4.4.2.7.2. Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais por tipo de platina 

 

Foi observada uma diferença no risco de anemia entre os estudos de acordo 

com o tipo de platina utilizada, com maior risco relacionado ao uso de cisplatina. 

Nenhuma diferença foi observada entre os estudos para neutropenia, neutropenia 

febril e trombocitopenia (Tabela 3). 

 
 
Tabela 3 - Eventos adversos hematológicos grau 3 ou mais por tipo de platina 

 Estudos n Risk ratio (IC 95%) Diferença de subgrupo 

Anemia     

N-Platina versus baseado em cisplatina 8 803 4,09 (2,22 a 7,55) P = 0,02 

N-Platina versus baseado em carboplatina 3 634 1,54 (0,98 a 2,66)  

Neutropenia     

N-Platina versus baseado em cisplatina 8 779 1,37 (0,50 a 3,75) P = 0,65 

N-Platina versus baseado em carboplatina 3 634 1,95 (0,62 a 6,12)  

Neutropenia febril     

N-Platina versus baseado em cisplatina 6 649  1,14 (0,17 a 7,67) P = 0,51 

N-Platina versus baseado em carboplatina 2 566 2,30 (0,97 a 5,46)  

Trombocitopenia     

N-Platina versus baseado em cisplatina 9 1.260 4,34 (2,12 a 8,91) P = 0,46 

N-Platina versus baseado em carboplatina 6 626 3,02 (1,57 a 5,79)  

IC 95% = intervalo de confiança de 95%; N-Platina = terapia não platina em platina; n = número de participantes 
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4.4.2.7.3. Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais por terapia não platina 

 

Nenhuma diferença foi observada no risco de eventos adversos hematológicos 

graus 3 e 4 entre os ECRs que utilizaram monoterapia não platina ou combinação não 

platina no braço controle (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais por tipo de terapia não platina 

 Estudos n Risk ratio (IC 95%) Diferença de subgrupo 

Anemia     

N-Plat mono versus baseada em platina 6 1.026 2,67 (1,68 a 4,45) P = 0,63 

N-Plat combi versus baseda em platina 5 441 2,14 (0,98 a 4,71)  

Neutropenia     

N-Plat mono versus baseada em platina 6 1.026 1,43 (0,34 a 6,08) P = 0,87 

N-Plat combi versus baseda em platina 5 397 1,26 (0,85 a 1,86)  

Neutropenia febril     

N-Plat mono versus baseada em platina 4 847 0,87 (0,11 a 6,90) P = 0,50 

N-Plat combi versus baseda em platina 4 368 1,86 (0,86 a 4,21)  

Trombocitopenia     

N-Plat mono versus baseada em platina 4 849 3,88 (1,86 a 8,90) P = 0,78 

N-Plat combi versus baseda em platina 5 411 3,39 (1,79 a 6,41)  

IC 95% = intervalo de confiança de 95%; N-Platina = terapia não platina em platina; n = número de participantes; 
N-Plat mono = monoterapia não platina; N-Plat combi = combinação não platina. 
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4.4.2.7.4. Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais por tipo de estudo 

 

Nenhuma diferença no risco de eventos hematológicos graus 3 ou mais foi 

observada entre os ECRs especificamente desenhados para a população idosa e 

análise de subgrupo (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais por tipo de estudo clínico 

 Estudos n Risk ratio (IC 95%) Diferença de subgrupo 

Anemia     

Idoso específico 5 956 2,85 (1,77 a 4,57) P = 0,35 

Análise de subgrupo 6 481 1,88 (0,89 a 3,94)  

Neutropenia     

Idoso específico 5 955 1,43 (0,27 a 7,50) P = 0,87 

Análise de subgrupo 6 467 1,25 (0,88 a 1,77)  

Neutropenia febril     

Idoso específico 3 777 0,64 (0,02 a 16,48) P = 0,55 

Análise de subgrupo 5 438 1,77 (0,85 a 3,70)  

Trombocitopenia     

Idoso específico 3 779  3,96 (1,86 a 8,42) P = 0,74 

Análise de subgrupo 6 481 3,36 (1,80 a 6,29)  

IC 95% = intervalo de confiança de 95%; n = número de participantes. 

 

 

4.4.2.7.5. Análise de sensibilidade 

 

Uma análise de sensibilidade foi realizada através da exclusão de resultados 

não publicados,107,110,112,114-118 mostrando maior risco para anemia (RR 1,87; IC 95% 

1,03 a 3,39), neutropenia (RR 3,17; IC 95% 2,09 a 4,80), neutropenia febril (RR 3,29; 

IC 95% 1,51 a 7,17) e trombocitopenia (RR 3,83; IC 95% 1,35 a 10,88) para o 

tratamento baseado em platina.  

Outra análise de sensibilidade foi ainda realizada através da exclusão de ECRs 

interrompidos prematuramente,107,110 mostrando maior risco de anemia (RR 1,76; IC 

95% 1,06 a 2,92), neutropenia (RR 1,89; IC 95% 1,10 a 3,24), neutropenia febril (RR 

2,31; IC 95% 1,33 a 4,02) e trombocitopenia (RR 3,17; IC 95% 1,72 a 5,85) para o 

braço de tratamento baseado em platina.  
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4.4.2.8. Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais 

 

Foi observado maior risco de fadiga (RR 1,56; IC 95% 1,02 a 2,38; 1.150 

participantes; 7 estudos; I2 = 0%), náuseas/vômitos (RR 3,64; IC 95% 1,82 a 7,29) e 

neuropatia periférica (RR 7,02; IC 95% 2,42 a 20,41; 776 participantes; 5 estudos; I2 

= 0%) relacionadas ao tratamento baseado em platina. Nenhuma diferença 

estatisticamente significativa foi encontrada no risco de diarreia (RR 1,75; IC 95% 0,91 

a 3,38; 1.075 participantes; 7 estudos; I2 = 21%) e mucosite (RR 0,93; IC 95% 0,33 a 

2,67; 740 participantes; 5 estudos; I2 = 0%) (Figura 34). 
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95% CI = intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel-Haenszel; Chi2 = teste do chi-quadrado; df = graus de 

liberdade; I2 = teste estatístico para heterogeneidade; P-based = combinação baseada em platina; N-based = terapia 

não platina. 

Figura 34 - Forest plot para eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais. 

Comparação terapia não platina versus combinação baseada em platina. 
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4.4.2.8.1. Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais por tipo de platina 

 

Nenhuma diferença no risco de fadiga, náuseas/vômitos ou neuropatia 

periférica foi observada entre ECRs que utilizaram quimioterapia baseada em 

carboplatina ou cisplatina (Tabela 6).   

 

 

Tabela 6 - Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais por tipo de platina 

 Estudos n Risk ratio (IC 95%) Diferença de subgrupo 

Fadiga     

N-Platina versus baseado em cisplatina 5 584 1,40 (0,75 a 2,61) P = 0,65 

N-Platina versus baseado em carboplatina 2 566 1,71 (0,95 a 3,05)  

Náuseas/vômitos     

N-Platina versus baseado em cisplatina 6 627 4,80 (2,02 a 11,42) P = 0,21 

N-Platina versus baseado em carboplatina 2 566 1,84 (0,54 a 6,31)  

Neuropatia periférica     

N-Platina versus baseado em cisplatina 3 210 4,40 (1,06 a 18,31) P = 0,41 

N-Platina versus baseado em carboplatina 2 566 11,01 (2,11 a 57,53)  

IC 95% = intervalo de confiança de 95%; N-Platina = terapia não platina; n = número de participantes. 
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4.4.2.8.2. Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais por tipo de terapia 

não platina 

 

Nenhuma diferença no risco de fadiga, náuseas/vômitos, diarreia, 

mucosite/estomatite ou neuropatia periférica foi observada entre ECRs que utilizaram 

monoterapia não platina ou combinação não platina como braço controle (Tabela 7). 

 
Tabela 7 - Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais por tipo de terapia 

não platina 

 Estudos n Risk ratio (IC 95%) Diferença de subgrupo 

Fadiga     

N-Plat mono versus baseada em platina 3 782 1,75 (1,03 a 2,97) P = 0,45 

N-Plat combi versus baseda em platina 4 368 1,24 (0,60 a 2,54)  

Náuseas/vômitos     

N-Plat mono versus baseada em platina 3 782 4,21 (1,43 a 12,36) P = 0,72 

N-Plat combi versus baseda em platina 5 411 3,24 (1,30 a 8,07)  

Diarreia     

N-Plat mono versus baseada em platina 3 782 1,37 (0,55 a 3,38) P = 0,44 

N-Plat combi versus baseda em platina 4 293 2,30 (0,87 a 6,09)  

Mucosite/estomatite     

N-Plat mono versus baseada em platina 2 518 1,77 (0,38 a 8,29) P = 0,23 

N-Plat combi versus baseda em platina 3 222 0,45 (0,09 a 2,24)  

Neuropatia periférica     

N-Plat mono versus baseada em platina 2 518 8,84 (1,65 a 47,31) P = 0,70 

N-Plat combi versus baseda em platina 3 258 5,76 (1,45 a 22,88)  

IC 95% = intervalo de confiança de 95%; N-Platina = terapia não platina em platina; n = número de participantes; 
N-Plat mono = monoterapia não platina; N-Plat combi = combinação não platina. 
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4.4.2.8.3. Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais por tipo de estudo 

 

Nenhuma diferença no risco de fadiga, náuseas/vômitos ou diarreia foi 

observada entre ECRs desenhados especificamente para idoso ou análise de 

subgrupo (Tabela 8).   

 

Tabela 8 - Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais por tipo de estudo 

 

 
4.4.2.8.4. Análise de sensibilidade 

 

Foi realizada uma análise de sensibilidade através da exclusão de ECR 

interrompidos prematuramente,107 mostrando nenhuma alteração no impacto no risco 

de fadiga (RR 1,53; IC 95% 0,97 a 2,40) e náuseas/vômitos (RR 3,48; IC 95% 1,67 a 

7,26), porém com um aumento do risco de diarreia (RR 2,65; IC 95% 1,22 a 5,72). 

 

4.4.2.9. Análise da qualidade da evidência 

 

As análises da qualidade da evidência para os desfechos analisados seguiram 

as recomendações do sistema GRADE. Detalhes da análises da qualidade da 

evidência podem ser observada na Tabela 9. 

 

 Estudos n Risk ratio (IC 95%) Diferença de subgrupo 

Fadiga     

Idoso específico 2 712 1,78 (1,00 a 3,17) P = 0,48 

Análise de subgrupo 5 438 1,31 (0,69 a 2,46)  

Náuseas/vômitos     

Idoso específico 2 712 3,71 (1,04 a 13,18) P = 0,97 

Análise de subgrupo 6 481 3,61 (1,57 a 8,29)  

Diarreia     

Idoso específico 2 712 1,01 (0,36 a 2,87) P = 0,19 

Análise de subgrupo 5 363 2,53 (1,05 a 6,12)  
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Tabela 9 - Qualidade da evidência de acordo com as recomendações GRADE 

Avaliação da qualidade da evidência № de participantes Efeito 

Qualidade Importância № de 
estudos 

Desenho do 
estudo 

Risco 
de viés Inconsistência Evidência 

indireta Imprecisão Outras 
considerações 

Combinação 
baseada em 

platina 

Terapia 
não 

platina 
Relativo (IC 

95%) Absoluto (IC 95%) 

Sobrevida global 

13 
estudos 

randomizados sério1 não sério não sério não sério nenhuma   HR 0.76 (0.69 
a 0.85) não aplicável ⨁⨁⨁◯ 

moderada crítica 

Taxa de sobrevida em um ano 

13 
estudos 

randomizados sério1 não sério não sério não sério nenhuma 243/408 (59.6%) 

289/405 
(71.4%) RR 0.89 (0.82 

a 0.96) 

78 a menos por 1,000 (de 
29 a 128 menos) ⨁⨁⨁◯ 

moderada	 crítica 
66.7% 73 a menos por 1,000 (de 

27 a 120 menos) 

Sobrevida livre de progressão 

6 
estudos 

randomizados 
muito 

sério1,2 sério3 não sério não sério nenhuma   HR 0.70 (0.54 a 
0.90) não se aplica ⨁◯◯◯ 

muito baixa	 crítica 

Taxa de resposta objetiva 

11 
estudos 

randomizados sério1,2 não sério não sério não sério nenhuma 246/712 (34.6%) 

157/720 
(21.8%) RR 1.57 (1.32 a 

1.85) 

124 mais por 1,000 (de 70 
a 185 a mais) ⨁⨁⨁◯ 

moderada	 importante 
24.6% 140 a mais por 1,000 (de 

79 a 209 a mais) 

Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais - anemia 

11 estudos 
randomizados 

sério1,2 não sério não sério sério 4 nenhuma 79/713 (11.1%) 

30/724 
(4.1%) RR 2.53 (1.70 a 

3.76) 

63 a mais por 1,000 (de 29 
a 114 a mais) ⨁⨁◯◯ 

baixa	 importante 
2.6% 

39 a mais por 1,000 (de 18 
a 71 a mais) 

Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais - neutropenia 

11 
estudos 

randomizados sério1,2 muito sério5 não sério não sério nenhuma 257/704 (36.5%) 

246/719 
(34.2%) RR 1.08 (0.94 a 

1.25) 

27 a mais por 1,000 (de 21 
a menos a 86 a mais) ⨁◯◯◯ 

muito baixa	 importante 
23.5% 19 a mais por 1,000 (de 14 

a menos 59 a mais) 

Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais – neutropenia febril 

8 
estudos 

randomizados sério1,2 sério5 não sério sério6 nenhuma 41/598 (6.9%) 
37/617 
(6.0%) 

RR 1.14 (0.74 
a 1.75) 

8 mais por 1,000 (de16 a 
menos a 45 a mais) 

⨁◯◯◯ 
muito baixa	 importante 
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13.1% 18 a mais por 1,000 (de 34 
a menos a 98 a mais) 

Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais - trombocitopenia 

9 estudos 
randomizados 

sério1,2 não sério não sério sério 4 nenhuma 68/623 (10.9%) 

18/637 (2.8%) RR 3.59 
(2.22 a 
5.82) 

73 a mais por 
1,000 (de 34 a 136 

a mais) ⨁⨁◯◯ 
baixa	 importante 

2.6% 
66 a mais por 

1,000 (de 31 a 123 
a mais) 

Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais - fadiga 

7 estudos 
randomizados 

sério1,2 não sério não sério sério 6 nenhuma 49/564 (8.7%) 

33/586 (5.6%) RR 1.56 
(1.02 a 
2.38) 

32 a mais por 
1,000 (de 1 a 78 a 

mais) ⨁⨁◯◯ 
baixa	 importante 

5.7% 
32 a mais por 

1,000 (de 1 a 78 a 
mais) 

Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais – naúseas ou vômitos 

8 
estudos 

randomizados sério1,2 não sério não sério sério 4 nenhum 35/591 (5.9%) 

9/602 (1.5%) RR 3.64 
(1.82 a 
7.29) 

39 a mais por 
1,000 (de 12 a 94 a 

mais) ⨁⨁◯◯ 
baixa	 importante 

1.7% 
46 a mais por 

1,000 (de 14 a 109 
a mais) 

Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais – neuropatia periférica 

5 estudos 
randomizados 

sério1,2 não sério não sério sério 4 nenhuma 24/385 (6.2%) 2/391 (0.5%) 
RR 7.02 
(2.42 a 
20.41) 

31 a mais por 
1,000 (de 7 a 99 a 

mais) 
⨁⨁◯◯ 

baixa	 importante 

Autores: Santos FN; de Castria TB; Cruz MRS; Riera R; Data: 27 Maio 2016  
Comparação: Monoterapia não platina versus combinação baseada em platina em pacientes idosos com câncer de pulmão de células não pequenas avançado.  
Setting: Primeira linha de quimioterapia para pacientes idosos com câncer de pulmão de células não pequenas avançado  
Bibliografia: Santos FN, de Castria TB, Cruz MRS, Riera R. Chemotherapy for non-small cell lung cancer in the elderly population. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10.  
IC = Intervalo de confiança; HR = Hazard Ratio; RR = Risco Relativo. 1. Redução na qualidade de evidencia em um nível devido ao sério risco de viés pela inclusão de análise 
de subgrupo não planejada. 2. Redução na qualidade de evidencia em um nível devido ao sério risco de viés. Maioria dos estudos foram desenhados como aberto. A ausência 
de cegamento foi considerada como elevado risco de viés para os desfechos de SLP, TRO e eventos adversos. 3. Redução na qualidade de evidencia em um nível devido a 
séria inconsistência (I2 = 63%, p=0.005). As possíveis razões para heterogeneidade foram exploradas através das análises de subgrupo entre os estudos por tipo de platina, 
tipo de terapia não platina e tipo de estudo. Foi encontrado heterogeneidade apenas no subgrupo de combinação não platina (I2 = 79%), combinação baseada em carboplatina 
(I2 = 85%) e estudos específicos para idosos (I2 = 85%). 4. Redução na qualidade de evidencia em um nível devido a imprecisão baseada no baixo número de eventos e amplo 
intervalo de confiança. 5. Redução na qualidade de evidencia em dois níveis devido a inconsistência baseada no I2 > 50%. Não foi possível identificar um fator isolado responsável 
pela heterogeneidade da neutropenia. 6. Baixo número de eventos. 
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4.4.2.9.1. Sobrevida global 

 

A qualidade de evidência para o desfecho SG foi considerada moderada, 

havendo rebaixamento em um nível devido a sério risco de viés relacionado à inclusão 

de nove análises de subgrupo, representando 54,8% do peso da análise. Análise de 

subgrupo por tipo de estudo, entretanto, não sugere diferença nos resultados entre os 

estudos desenhados especificamente para idosos e análises de subgrupo. Assim, 

existe moderada qualidade de evidência sugerindo benefício em SG da combinação 

baseada em platina em relação a terapias não platina. A inclusão de novos estudos 

provavelmente não alterará o resultado desta análise. 

 

4.4.2.9.2. Taxa de sobrevida em um ano 

 

A qualidade da evidência para o desfecho SG1a foi considerada moderada, 

sendo rebaixada em um nível devido aos riscos de viés semelhantes aos encontrados 

para o desfecho de SG.  

 

4.4.2.9.3. Sobrevida livre de progressão 

 

A qualidade da evidência para o desfecho SLP foi considerada muito baixa. Foi 

necessário o rebaixamento da qualidade da evidência em dois níveis, justificados pelo 

risco de viés envolvido na inclusão de seis análises de subgrupo não planejadas, 

representando 58,2% do peso para este desfecho, muito embora não tenha sido 

observada diferença significativa nos resultados entre estudos desenhados 

especificamente para a população idosa e as análises de subgrupo.36,109-111,113,121 Em 

seguida, foi necessário rebaixamento adicional devido à inconsistência nos resultados 

baseada no teste I2 (I2 = 63%), sem a identificação clara dos motivos que justificassem 

esses achados. Assim, existe baixa qualidade de evidência sugerindo o benefício em 

SLP da combinação baseada em platina sobre terapias não platina, sendo provável 

que a inclusão de novos estudos altere os resultados desta análise.  
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4.4.2.9.4. Taxa de resposta objetiva 

 

A qualidade da evidência para o desfecho TRO foi considerada moderada, 

havendo rebaixamento da qualidade em um nível devido ao sério risco de viés nos 

estudos incluídos.  

 

4.4.2.9.5. Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais – anemia 

 

A qualidade da evidência para o desfecho da anemia foi considerada baixa, 

havendo rebaixamento em dois níveis devido aos riscos de viés nos estudos incluídos 

e à imprecisão dos resultados, evidenciada pelo baixo número de eventos e amplo 

intervalo de confiança.  

 

4.4.2.9.6. Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais – neutropenia 

 

A qualidade da evidência para o desfecho neutropenia foi considerada muito 

baixa. Houve rebaixamento na qualidade da evidência em um nível devido ao sério risco 

de viés nos estudos incluídos com base na inclusão de análises de subgrupo. Em 

seguida, houve rebaixamento em dois níveis devido a inconsistências muito sérias 

baseadas no teste do I2 (I2 = 93%). Mesmo considerando os resultados encontrados 

por Abe et al. (2011)107 como outliers — tendo em vista o baixo número de eventos 

reportados em ambos os braços e direção do efeito do tratamento no sentido de 

favorecer a combinação baseada em platina —, sua exclusão resultou em mudança no 

resultado da metanálise, no sentido de favorecer o grupo de terapia não platina, sem, 

no entanto, alterar de forma significativa a heterogeneidade estatística entre os estudos 

(I2 = 85%). Assim, considerou-se que fatores não identificados possam ter contribuído 

para esse resultado. Desta forma, existe muito baixa qualidade de evidência sugerindo 

riscos de neutropenia semelhantes entre combinações baseadas em platina e terapias 

não platina. É muito provável a alteração deste resultado com a inclusão de novos 

estudos.  
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4.4.2.9.7. Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais – neutropenia febril 

 

De forma semelhante à neutropenia, a qualidade da evidência para o desfecho 

neutropenia febril foi considerada muito baixa. Houve rebaixamento em um nível devido 

aos riscos de viés dos estudos incluídos. Em seguida, houve rebaixamento em um nível 

devido a inconsistência séria nos resultados (I2 = 63%). A exclusão de Abe at al. (2011)107 

resultou na mudança na direção do efeito de tratamento no sentido de favorecer as 

terapias não platinas, associada a redução significativa da heterogeneidade estatística (I2 

= 0%). No entanto, foi necessário rebaixamento adicional devido à séria imprecisão 

baseada no baixo número de eventos em ambos os braços.  

 

4.4.2.9.8. Eventos adversos hematológicos graus 3 ou mais – trombocitopenia 

 

A qualidade da evidência para o desfecho trombocitopenia foi considerada 

baixa, havendo rebaixamento em um nível devido ao risco de viés dos estudos 

incluídos e em um nível devido à imprecisão baseada no baixo número de eventos.  

 

4.4.2.9.9. Eventos adversos não hematológicos graus 3 ou mais – fadiga; 

náuseas/vômitos e neuropatia periférica  

 

A qualidade da evidência para os desfechos fadiga e náuseas ou vômitos foi 

considerada baixa, havendo rebaixamento em um nível devido ao risco de viés dos estudos 

incluídos e em um nível devido à imprecisão baseada no baixo número de eventos.  
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5. DISCUSSÃO 
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A adição de platina ao tratamento resultou em benefício em SG, SG1a, SLP e 

TRO quando comparado a terapias não platinas. Entretanto, esta vantagem está 

associada a um maior risco de eventos adversos graves, principalmente relacionados 

a anemia, trombocitopenia, náuseas/vômitos, diarreia e neuropatia periférica. 

Nesta revisão sistemática, não se encontrou nenhuma diferença significativa em 

SG, SG1a e SLP entre os grupos tratados com monoterapia não platina e combinação 

não platina. Os esquemas de combinações não platina, entretanto, estão associados a 

maior TRO quando comparados à monoterapia não platina. Nenhuma diferença 

significativa foi encontrada no risco de eventos adversos graves. 

Os achados desta revisão sistemática reforçam ainda os dados que sugerem a 

sub-representação de idosos nos ECRs. Catorze ECRs identificados não foram 

incluídos devido à ausência de idosos. Nos 51 ECR incluídos, envolvendo 13.103 

participantes, a população idosa representa apenas 29,3% (n = 3.839) da população 

total. Desses 51, 29 não disponibilizaram informações suficientes que permitissem a 

inclusão de seus resultados na metanálise. Todos se referiam a análises de subgrupos 

de pacientes idosos incluídos em estudos desenhados para população adulta em 

geral. Apenas 10 ECRs foram desenhados especificamente para a população idosa, 

envolvendo 2.006 participantes. 

Em estudos conduzidos pelo Southwestern Oncology Group (SWOG) para 

câncer de pulmão, envolvendo 1.627 participantes, os pacientes idosos representaram 

apenas 39% da população incluída dos estudos.29 Resultados semelhantes foram ainda 

observados pelo grupo grego Hellenic Oncology Research Group, que realizou uma 

análise envolvendo cinco ECRs, encontrando 424 participantes acima de 70 anos, 

representando apenas 23% da população por intenção de tratar.27 Dados populacionais 

do programa 1990 US Census and the National Cancer Institute Survaillance, 

Epidemiology and End Results (SEER) Program, entretanto  sugerem que o subgrupo 

de idosos represente 66% dos cânceres de pulmão na comunidade.  

Diversas revisões sistemáticas avaliaram o papel de regimes baseados em 

platina no tratamento de CPCNP na população adulta. Rajeswaran et al. (2008) 

realizaram uma revisão sistemática incluindo ECRs que compararam doublets de 

platina versus doublets não platina na população adulta.53 Dos 18 ECRs incluídos, 17 

foram identificados pela estratégia de busca nesta revisão sistemática. No entanto, 

apenas dois ECRs disponibilizaram informações suficientes para a inclusão na 
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metanálise.114,116 Os 15 ECRs restantes, a despeito de preencherem os critérios de 

elegibilidade desta revisão, não forneceram dados suficientes para inclusão do 

subgrupo na análise quantitativa. Entretanto, de forma semelhante aos presentes 

achados, seus resultados também apontam para um benefício em SG1a (RR 1,08; IC 

95% 1,01 a 1,16; p = 0,03) e TRO (RR 1,11; IC 95% 1,02 a 1,21; p = 0,02) em favor do 

tratamento baseado em platina, porém associado a maior risco de anemia, 

náuseas/vômitos e neurotoxicidade.53 D’Addario et al., (2005) também realizaram 

revisão sistemática e metanálise, permitindo a inclusão de ECRs que compararam 

doublets ou triplets de platina versus agentes não platina de segunda ou terceira 

geração, de forma isolada ou em combinação.26 Os autores incluíram 37 ECRs 

envolvendo 7.633 participantes, mostrando benefício em SG1a (OR 1,21; IC 95% 1,09 

a 1,35) e TRO (OR 1,62; IC 95% 1,48 a 1,8) em favor da combinação baseada em 

platina. Os pesquisadores também identificaram maior risco de anemia (Peto odds ratio, 

Peto OR, 1,54 IC 95% 1,08 a 2,2), neutropenia (Peto OR 1,23; IC 95% 1,01 a 1,49), 

trombocitopenia (Peto OR; 3,1 IC 95% 2,29 a 4,19) e náuseas/vômitos (Peto OR; 1,92 

IC 95% 1,35 a 2,73) associado a terapia baseada em platina. A revisão sistemática e 

metanálise realizada por Hotta et al. (2004) também sugeriu benefício em SG (HR 0,87; 

IC 95% 0,80 a 0,94) e TRO (OR 2,32; IC 95% 1,68 a 3,20) em favor do tratamento 

baseado em platina.170 A despeito das diferenças em idade entre aquelas e esta 

revisão, os resultados sugerem benefícios do tratamento que são semelhantes entre a 

população adulta e idosa. Esta hipótese também é suportada por outros trabalhos que 

sugerem benefício semelhante em sobrevida, tempo para progressão e taxa de 

resposta entre pacientes jovens e idosos.27,69  

Qi et al., (2012) realizaram uma revisão sistemática e metanálise para avaliar 

o papel de diferentes regimes de quimioterapia citotóxica exclusivamente na 

população idosa, definida neste estudo como acima de 65 anos.171 Os investigadores 

permitiram apenas a inclusão de ECRs que compararam doublets de agentes 

citotóxicos versus monoterapia com agentes citotóxicos de terceira geração. Foram 

incluídos nove ECRs, não tendo sido encontrada diferença significativa em SG entre 

doublets e monoterapia com heterogeneidade significativa (HR 0,84; IC 95% 0,71 a 

1,00; I2 = 76,6%). Análise de subgrupo baseada no uso de platina também não 

demonstrou diferença em SG (HR 0,68; IC 95% 0,41 a 1,14). A metanálise no presente 

estudo, entretanto, envolveu um maior número de estudos, permitindo a inclusão não 
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apenas de monoterapia não platina, mas também de combinações não platina. 

Concordante os resultados da presente revisão, Qi et al. (2012) encontraram benefício 

em SG1a (RR 1,40; IC 95% 1,09 a 1,81; 2 estudos) e TRO (RR 1,64; IC 95% 1,38 a 

1,96; 4 estudos) em favor do tratamento baseado em platina.171  

A análise em conjunto de diferentes combinações baseada em platina, no 

tocante a agente citotóxico, dosagem e posologia, não permite a identificação da 

superioridade de um esquema sobre outro. A análise exploratória realizada no 

presente estudo, entretanto, sugeriu maior benefício em SG entre os estudos que 

utilizaram esquemas baseados em carboplatina. Esses achados devem ser 

interpretados com cautela, uma vez que se baseiam em comparação indireta e 

exploratória. Uma revisão sistemática Cochrane comparou eficácia e segurança entre 

esquemas baseados em cisplatina e carboplatina associados a drogas de terceira 

geração.172 Os resultados, entretanto, não sugerem diferença estatisticamente 

significante em sobrevida e TRO entre os esquemas baseados nos dois agentes. 

Observou-se apenas maior risco de náuseas/vômitos para os esquemas baseados 

em cisplatina e de neurotoxicidade e trombocitopenia para os esquemas baseados 

em carboplatina. A revisão envolveu pacientes adultos, não havendo análise de 

subgrupo baseada na idade. Assim, é incerto se esses dados podem ser extrapolados 

para população idosa. Outra revisão sistemática envolvendo pacientes adultos 

encontrou benefício dos regimes baseados em cisplatina, mas não naqueles 

baseados em carboplatina quando comparados ao doublet não platina.53 Por outro 

lado, estudos sugerem que, em idosos, esquemas baseados em carboplatina podem 

ser melhor tolerados que aqueles baseados em cisplatina, podendo justificar os 

achados desta revisão sistemática.173 Assim, diferenças entre as idades nas duas 

populações podem eventualmente explicar essas divergências entre os resultados, 

uma vez que carboplatina pode ser melhor tolerada que cisplatina na população idosa.  

A despeito dos benefícios convincentes da adição de platina em SG, SG1a e 

TRO, a qualidade da evidência é considerada moderada. Diversos fatores foram 

responsáveis pela perda na qualidade dos resultados: (1) havia apenas um estudo de 

fase III que conseguiu recrutar o número de pacientes planejados, com resultados 

apresentados na íntegra em publicação;40 (2) nove estudos incluídos representam 

subgrupo de idosos incluídos em estudos randomizados desenhados para população 

adulta;36,112-118,122 (3) seis estudos incluídos são análises post hoc, não publicadas, 
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obtidas através de contato direto com os pesquisadores, representando 21% (n = 485) 

da população incluída na metanálise;112,114-118 (4) dois estudos incluídos foram 

interrompidos prematuramente após análises interinas; uma sugerindo baixa 

probabilidade de demonstrar superioridade da combinação baseada em platina107 e 

outra por sugerir uma clara vantagem para o grupo entre 70 e 75 anos tratado com 

combinação baseada em platina.110 A despeito desses achados, as análises de 

subgrupo por tipo de estudo não identificaram nenhuma diferença entre os resultados 

de estudos desenhados especificamente para idosos ou análises de subgrupo ou por 

tipo de terapia não platina utilizada no braço controle. De forma semelhante, as 

análises de sensibilidade através da exclusão de estudos interrompidos 

prematuramente não alteraram os resultados da metanálise. 

Em relação aos eventos adversos, foi necessário rebaixamento adicional na 

qualidade da evidência para baixa (anemia, trombocitopenia) ou muito baixa 

qualidade (neutropenia e neutropenia febril), pois, além dos fatores acima citados, 

havia baixo número de eventos em ambos os braços, resultando em intervalos de 

confiança amplos. Foi observada ainda elevada heterogeneidade para os desfechos 

de neutropenia e neutropenia febril. Diversos fatores clínicos podem ter influenciado 

esses achados. O baixo número de eventos encontrado no grupo tratado com a 

combinação cisplatina-docetaxel utilizada por Abe et al. (2011)107 se destaca como 

possível outlier, possivelmente influenciado pelo esquema posológico utilizado no 

estudo. A exclusão dos trabalhos de Abe et al. (2011)107 e Tsukada et al. (2007)110 

resultou em aumento do risco de neutropenia e neutropenia febril, alcançando 

significância estatística. No entanto, pouco impacto na redução da heterogeneidade 

foi observado para neutropenia, ressaltando a inconsistência observada nesse 

resultado, não justificada por nenhum fator identificado nos estudos e obrigando o 

rebaixamento adicional na qualidade da evidência para muito baixa.  

Esta revisão sistemática apresenta ainda outras limitações. A idade de 70 anos 

foi arbitrariamente escolhida para definição de idoso, uma vez que dados sugerem 

que, a partir dessa idade, há maior incidência de alterações fisiológicas relacionadas 

ao envelhecimento e a presença de síndromes geriátricas.35 No entanto, a idade para 

definição de idoso ainda não é clara. Esta revisão sistemática não é capaz de sugerir 

uma idade limítrofe para definição de idoso. No entanto, como esperado, autores 

utilizaram definições diferentes de idoso em alguns estudos. A inclusão de ECRs que 
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consideraram a idade de 65 para definição de idoso, entretanto, não resultou em 

alterações significativas dos resultados. A aplicabilidade desses resultados deve 

ainda ser interpretada com cautela na população cada vez mais crescente de 

pacientes octogenários. Particularmente este subgrupo de idosos é sub-representado 

até mesmo em ECRs direcionados a população idosa, havendo escassez de dados 

referentes à tolerância e eficácia da quimioterapia. 

Dentro da mesma faixa etária, essa população pode ainda ser bastante 

heterogênea em termos de incidência de comorbidades, polifarmácia, desabilidades 

funcionais e síndromes geriátricas, como fragilidade.35 A história clínica e o exame 

físico convencionais podem, muitas vezes, falhar no diagnóstico de alterações 

relacionadas ao envelhecimento relevantes para segurança e eficácia de diferentes 

regimes de tratamento.174 Assim, os resultados que sugerem vantagem para os 

tratamentos baseados em platina devem ser interpretados ao longo de um julgamento 

clínico, uma vez que, em muitos pacientes idosos, a má tolerância ao tratamento pode 

se opor a qualquer benefício em sobrevida destacado nesta revisão sistemática.  

Avaliações específicas para a população idosa, como avaliação geriátrica global 

(Comprehensive Geriatric Assessment, CGA), podem ser úteis na identificação de 

pacienteses idosos sob maior risco de supertratamento.174-176 Essas ferramentas 

necessitam de investigação e validação antes serem utilizadas na prática clínica ou 

como critério elegibilidade de estudos clínicos. Nesta revisão sistemática, poucos 

estudos realizaram avaliações específicas para a população geriátrica, não sendo 

possível a avaliação do impacto dessas escalas na segurança e eficácia do tratamento.  

Os critérios de elegibilidade utilizados nos ECRs podem ainda, de forma não 

intencional, selecionar os idosos com melhores condições de saúde do que aquelas 

que são comumente encontrados na prática clínica, impactando na validade externa 

dos resultados. Diferenças nos desenhos dos estudos quanto aos critérios de 

elegibilidade relacionados à idade (específicos para idoso versus subgrupo de idoso 

em estudos desenhados para população geral) podem ressaltar ainda mais essas 

possíveis diferenças.177 No entanto, a despeito delas, as análises de subgrupo desta 

revisão sistemática, de acordo com o desenho do estudo, não sugeriram nenhuma 

diferença nos desfechos analisados.  

Os resultados para a comparação entre monoterapia não platina versus 

combinações não platina falharam em demonstrar superioridade das combinações 
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não platina em SG, SG1a e TRO. Esses resultados apresentam baixa qualidade de 

evidência. Dentre os fatores que influenciaram a perda na qualidade da evidência 

estão: (1) foi incluído apenas um estudo de fase III capaz de recrutar o número 

planejado de participantes, com resultados publicados;34 (2) a inclusão de estudos 

interrompidos prematuramente introduz potencial risco de viés;33,102 (3) um estudo 

incluído representa uma análise post hoc não publicada, obtida através de contato 

direto com os pesquisadores;106 (4) o cegamento dos envolvidos não era comum entre 

os ECR, introduzindo alto risco de viés para os desfechos de SLP, TRO e eventos 

adversos; (5) a elevada heterogeneidade encontrada nos resultados de SG e SG1a, 

sem motivo aparente.  

A qualidade da evidência referente aos eventos adversos também foi considerada 

baixa (neutropenia) ou muito baixa (anemia, trombocitopenia), uma vez que, além dos 

diversos pontos acima mencionados, o baixo número de eventos, a amplitude no intervalo 

de confiança, a heterogeneidade e as diferentes formas de reportar os eventos adversos 

também influenciaram negativamente a qualidade da evidência.  

A despeito da fragilidade dos achados, esta revisão representa a melhor evidência 

disponível na literatura, sugerindo que pacientes não candidatos a combinações 

baseadas em platina devam preferencialmente ser tratados com monoterapia não platina. 

Os resultados desta revisão, entretanto, não foram capazes de identificar critérios claros 

para definição de pacientes não candidatos a platina. Assim, avaliações e julgamento 

clínico subjetivos são importantes para seleção do tratamento.  

Esta revisão sistemática se restringiu a avaliar o impacto de diferentes regimes 

de tratamento no tocante ao uso de esquemas baseados em platina ou outros agentes 

em monoterapia ou combinação. Assim, não foram incluídos estudos que avaliaram o 

papel dos antiangiogênicos ou inibidores de tirosina quinase. No entanto, a 

abordagem mais atual para os pacientes com câncer de pulmão de células não 

pequenas envolve a análise de biomarcadores moleculares com pesquisa de 

mutações ativadoras no gene do EGFR, translocações no gene ALK e possivelmente 

outras alterações gênicas envolvendo ROS1, MET, BRAF e Her2.17,22,74,178,179 Para 

esses pacientes, particularmente com mutações ativadoras do EGFR e translocações 

do ALK, diversos estudos randomizados demonstraram superioridades dos inibidores 

de tirosina quinase em SLP e taxa de reposta em relação à quimioterapia baseada 

em platina.19-21,77 Estudos de fase II sugerem ainda eficácia e segurança desses 
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agentes semelhantes entre a população adulta jovem e idosa.180-182 No entanto, 

mesmo os pacientes com mutações ativadores invariavelmente evoluirão com falha 

aos inibidores de tirosina quinase, sendo muitas vezes considerados para tratamento 

citotóxico. Assim, os resultados desta revisão e metanálise devem ainda ser 

analisados à luz dos novos avanços na seleção de pacientes baseada em 

biomarcadores e no arsenal de terapias-alvo em desenvolvimento. 

Embora escassos, estudos desenhados especificamente para a população 

idosa são possíveis de serem realizados. Esses estudos permitem a avaliação de 

diferentes estratégias de tratamento em uma população mais homogênea, sendo 

possível ainda uma avaliação adequada de diversas escalas e biomarcadores 

preditores de toxicidade relacionada ao tratamento. No entanto, essas avaliações 

foram raramente utilizadas nos estudos clínicos, devendo ser consideradas nos 

desenhos dos futuros estudos. 

A despeito da grande relevância clínica, dados referentes a desfechos 

relacionados aos pacientes, como o impacto do tratamento na QV, ainda são 

escassos na literatura. Para pacientes idosos, o impacto do tratamento na capacidade 

de vida ativa é tão importante quanto a extensão do tempo de vida. Poucos ECRs 

incorporaram de forma adequada análise de QV em seus protocolos, impossibilitando 

conclusões definitivas sobre o impacto dos diferentes regimes de tratamento. Para a 

comparação de terapias não platina versus combinação baseada em platina, apenas 

três ECRs realizaram análises de QV, sendo os dados referentes ao maior ECR 

apresentados de forma limitada na íntegra da publicação.40 Os dois ECRs restantes 

incluíram um pequeno número de participantes.109,118 Assim, o impacto de diferentes 

esquemas de quimioterapia em QV ainda é incerto, sendo importante a inclusão 

desses desfechos nos ECRs voltados para a população idosa. 
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6. CONCLUSÕES 
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Com base em evidência de moderada qualidade, esta revisão sistemática mostrou 

superioridade das combinações baseadas em platina em comparação com terapias não 

platina. No entanto, o tratamento baseado em platina está associado a maior risco de 

eventos adversos graves (evidência de qualidade baixa). Comorbidades, baixo 

performance status e síndromes geriátricas comumente encontradas nos idosos da 

comunidade podem comprometer a validade externa desta metanálise.  

Para pacientes com boa condição clínica, os resultados da presente revisão 

sugerem que combinação baseada em carboplatina deva ser preferida sobre 

combinações baseadas em cisplatina como tratamento padrão (evidência de 

qualidade baixa). No entanto, as razões para essa vantagem ainda não são claras, 

sendo reconhecidas, assim, as fragilidades deste achado.  

Para pacientes não candidatos a combinações baseadas em platina, 

monoterapia não platina pode ser considerada padrão, uma vez que os resultados 

sugerem eficácia semelhante em sobrevida entre monoterapia e combinações não 

platina (evidência de qualidade baixa). No entanto, os riscos de eventos adversos 

graves entres os dois grupos de tratamento são semelhantes (evidência de baixa 

qualidade). 
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7. ANEXOS 
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Anexo 1 - Estratégia de busca para CENTRAL 

 

1. exp Lung Neoplasms/ 
2. exp Carcinoma, Non-Small-Cell Lung/ 
3. nsclc.tw. 
4. (lung$ or pulmonary or bronchus or bronchogenic or bronchial or bronchoalveolar or 
alveolar).tw. 
5. ("non small cell" or "non-oat cell").tw. 
6. (cancer or carcinoma$ or neoplasm$ or malignan$ or tumo?r).tw. 
7. 4 and 5 and 6 
8. 1 or 2 or 3 or 7 
9. exp Platinum Compounds/ 
10. $platinum.tw. 
11. exp Cisplatin/ 
12. cisplatin.tw. 
13. platinol.tw. 
14. carboplatin.tw. 
15. oxaliplatin.tw. 
16. (vinorelbine or vimblastine or vindesine).tw. 
17. paclitaxel.tw. 
18. docetaxel.tw. 
19. ifosfamide.tw. 
20. mitomycin.tw. 
21. etoposide.tw. 
22. gemcitabine.tw. 
23. uracil-tegafur.tw. 
24. pemetrexed.tw. 
25. capecitabine.tw. 
26. ironotecan.tw. 
27. Topotecan.tw. 
28. paraplatin.tw. 
29. eloxatin$.tw. 
30. chemotherap$.tw. 
31. or/9-30 
32. exp palliative care/ 
33. exp terminal care/ 
34. exp quality of life/ 
35. (pleural enffusion$ or pericardial effusion$).mp. 
36. (palliat$ adj3 (intent$ or manag$ or symtom$)).mp. 
37. (stage IIIb or stage IIIb-IV or stage IV or stage III-IV).mp. 
38. or/32-37 
39. 8 and 31 and 38 
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Anexo 2 - Estratégia de busca para MEDLINE via Ovid  

1. randomi?ed controlled trial.pt. 
2. controlled clinical trial.pt. 
3. (randomised or randomised).ab,ti. 
4. placebo.ab,ti. 
5. drug therapy.fs. 
6. randomly.ab,ti. 
7. trial.ab,ti. 
8. groups.ab,ti. 
9. or/1-8 
10. (animals not (humans and animals)).sh. 
11. 9 not 10 
12. exp Lung Neoplasms/ 
13. exp Carcinoma, Non-Small-Cell Lung/ 
14. nsclc.tw. 
15. (lung$ or pulmonary or bronchus or bronchogenic or bronchial or bronchoalveolar or 
alveolar).tw. 
16. ("non small cell" or "non-oat cell").tw. 
17. (cancer or carcinoma$ or neoplasm$ or malignan$ or tumo?r).tw. 
18. 15 and 16 and 17 
19. 12 or 13 or 14 or 18 
20. exp Platinum Compounds/ 
21. $platinum.tw. 
22. exp Cisplatin/ 
23. cisplatin.tw. 
24. platinol.tw. 
25. carboplatin.tw. 
26. oxaliplatin.tw. 
27. (vinorelbine or vimblastine or vindesine).tw. 
28. paclitaxel.tw. 
29. docetaxel.tw. 
30. ifosfamide.tw. 
31. mitomycin.tw. 
32. etoposide.tw. 
33. gemcitabine.tw. 
34. uracil-tegafur.tw. 
35. pemetrexed.tw. 
36. capecitabine.tw. 
37. irinotecan.tw. 
38. topotecan.tw. 
39. paraplatin.tw. 
40. eloxatin$.tw. 
41. chemotherap$.tw. 
42. or/20-41 
43. exp palliative care/ 
44. exp terminal care/ 
45. exp quality of life/ 
46. (pleural enffusion$ or pericardial effusion$).mp. 
47. (palliat$ adj3 (intent$ or manag$ or symtom$).mp. 
48. (stage IIIb or stage IIIb-IV or stage IV or stage III-IV).mp. 
49. or/43-48 
50. 19 and 42 and 49 
51. 11 and 50 
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Anexo 3 - Estratégia de busca para Embase via Ovid  

#1        random*:ab,ti OR placebo*:ab,ti 
#2        single*:ab,ti OR double*:ab,ti OR triple*:ab,ti OR treble*:ab,ti AND (blind*:ab,ti OR 
mask*:ab,ti) 
#3        controlled AND clinical AND trial*:ab,ti 
#4        'retracted article':de 
#5        #1 OR #2 OR #3 OR #4 
#6        animal*:de NOT human*:de 
#7        #5 NOT #6 
#8        'lung tumor'/exp           
#9        'lung non small cell cancer'/exp            
#10      nsclc:ab,ti 
#11      lung*:ab,ti OR pulmonary:ab,ti OR bronchus:ab,ti OR bronchogenic:ab,ti OR bronchial:ab,ti 
OR bronchoalveolar:ab,ti OR alveolar:ab,ti 
#12      'non small cell':ab,ti OR 'non-oat cell':ab,ti     
#13      cancer:ab,ti OR carcinoma*:ab,ti OR neoplasm*:ab,ti OR malignan*:ab,ti OR tumo?r:ab,ti 
#14      #11 AND #12 AND #13 
#15      #8 OR #9 OR #10 OR #14 
#16      'platinum derivative'/exp 
#17      platinum:ab,ti 
#18      'cisplatin'/exp 
#19      cisplatin:ab,ti 
#20      platinol:ab,ti 
#21      carboplatin:ab,ti 
#22      oxaliplatin:ab,ti 
#23      vinorelbine:ab,ti OR vimblastine:ab,ti OR vindesine:ab,ti      
#24      paclitaxel:ab,ti 
#25      docetaxel:ab,ti 
#26      ifosfamide:ab,ti           
#27      mitomycin:ab,ti 
#28      etoposide:ab,ti 
#29      gemcitabine:ab,ti 
#30      'uracil tegafur':ab,ti 
#31      pemetrexed:ab,ti 
#32      capecitabine:ab,ti        
#33      irinotecan:ab,ti 
#34      topotecan:ab,ti 
#35      paraplatin:ab,ti 
#36      eloxatin*:ab,ti 
#37      chemotherap*:ab,ti 
#38      #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR 
#27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 
#39      'palliative therapy'/exp 
#40      'terminal care'/exp 
#41      'quality of life'/exp      
#42      'pleural enffusion':ab,ti OR 'pleural enffusions':ab,ti OR 'pericardial effusion':ab,ti  
#43      palliat* NEAR/3 (intent* OR manag* OR symtom*) 
#44      'stage iiib' OR 'stage iiib-iv' OR 'stage iv' OR 'stage iii-iv'       
#45      #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 
#46      #15 AND #38 AND #45 
#47      #7 AND #46   
#48      [medline]/lim 
#49      [embase]/lim 
#50      #49 NOT #48 
#51      #47 AND #50 



119 

 

 

Anexo 4 - Estratégia de busca para LILACS via BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((TW:Lung Neoplasms) OR (TW:Neoplasias Pulmonares) OR (TW:Neoplasias 
Pulmonares) OR (MH: C04.588.894.797.520) OR (MH:C08.381.540) OR 
(MH:C08.785.520) OR (TW:Carcinoma, Non-Small-Cell Lung) OR (TW: Carcinoma de 
Pulmón de Células no Pequeñas) OR (TW:Carcinoma Pulmonar de Células não 
Pequenas) OR (MH:C04.588.894.797.520.109.220.249) OR 
(MH:C08.381.540.140.500) OR (MH:C08.785.520.100.220.500) OR (((TW:nsclc) OR 
(TW:lung$) OR (TW:pulmonary) OR (TW:bronchus) OR (TW:bronchogenic) OR 
(TW:bronchial) OR (TW:bronchoalveolar) OR (TW:alveolar)) AND ((TW: non small 
cell)) AND ((TW: cancer) OR (TW: carcinoma$) OR (TW: neoplasm$) OR (TW: 
malignan$) OR (TW: tumo?r)))) AND ((TW:Platinum Compounds) OR 
(TW:Compuestos de Platino) OR (TW:Compostos de Platina) OR (MH:D01.710) OR 
(TW:platinum) OR (MH:D01.210.375) OR (MH:D01.625.125) OR (MH:D01.710.100) 
OR (TW:cisplatin) OR (TW:cisplatino) OR (TW:platinol) OR (TW:carboplatin) OR 
(TW:oxaliplatin) OR (TW:vinorelbine) OR (TW:vimblastine) OR (TW:vindesine) OR 
(TW:paclitaxel) OR (TW: docetaxel) OR (TW:ifosfamide) OR (TW:mitomycin) OR 
(TW:etoposide) OR (TW:gemcitabine) OR (TW:uracil-tegafur) OR (TW:pemetrexed) 
OR (TW:capecitabine) OR (TW:ironotecan) OR (TW:Topotecan) OR (TW:paraplatin) 
OR (TW:eloxatin$) OR (TW:chemotherap$)) AND ((TW:Palliative Care) OR 
(TW:Atención Paliativa) OR (TW:Assistência Paliativa) OR (MH:E02.760.666) OR 
(MH:N02.421.585.666) OR (TW:Terminal Care) OR (TW:Cuidado Terminal) OR 
(TW:Assistência Terminal) OR (MH:E02.760.905) OR (MH:N02.421.585.905) OR 
(TW:pleural enffusion$) OR (TW:pericardial effusion$) OR (TW:palliative intent$) OR 
(TW:palliative manag$) OR (TW:palliative symtom$) OR (TW:stage IIIb) OR (TW:stage 
IIIb-IV) OR (TW:stage IV) OR (TW:stage III-IV)) 
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Tabela Anexa 1 - Característica e risco de viés do estudo Comella et al. (2004) 

Comella et al. (2004)104 
Método Estudo randomizado, fase III, análise de subgrupo não planejada, 

inclusão de acima de 70 anos com performance status ≤ 2 ou ≤ 70 
anos com performance status = 2. 

Participantes GP: 65 randomizados e analisados: 56 ≥ 70 anos 
GV: 68 randomizados e analisados: ≥ 55 ≥ 70 anos 
P: 68 randomizados e analisados: ≥ 59 ≥ 70 anos 
G: 63 randomizados e analisados: 50 ≥ 70 anos 

Intervenção (Combi N-Plat) GP: gemcitabina 1000 mg/m2 + paclitaxel 80 mg/m2 D1 e D8 a cada 
28 dias. Dose pode ser aumentada até 1200 mg/m2 de gemcitabina e 
paclitaxel até 100 mg/m2 de acordo com tolerância. 
GV: gemcitabina 1000 mg/m2 + vinorelbina 25 mg/m2 nos dias D1 e 
D8 a cada 28 dias. Dose pode ser aumentada até 1200 mg/m2 de 
gemcitabina e vinorelbina para 30 mg/m2 de acordo com tolerância. 

Controle (Mono N-Plat) P: paclitaxel 100 mg/m2 dias D1, D8, D15 a cada 28 dias. Dose pode 
ser aumentada para 120 mg/m2 no 2o ciclo e 140 mg/m2 no 3o ciclo de 
acordo com tolerância 
G: gemcitabina 1200 mg/m2 nos dias D1, D8, D15 a cada 28 dias. 
Dose pode ser aumentada para 1400 mg/m2 no 2o ciclo e 1600 mg/m2 
no 3o ciclo de acordo com tolerância 

Desfechos Desfechos primário: SG 
Desfecho secundário: tempo para falha do tratamento (intervalo entre 
a randomização e progressão de doença e falha do tratamento). Falha 
foi definido como descontinuação do tratamento ou morte, taxa de 
resposta (de acordo com os critérios da OMS), toxicidade (de acordo 
com os critérios da OMS). 

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baixo risco de viés Pacientes foram registrados por fax pelo 
centro coordenador. Após verificar os 

critérios de elegibilidade, o pacientes foram 
estratificados de acordo com o estágio, 

performance e escore de Charlson através 
de uma lista de alocação gerada por 

computador. 
Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para o 

julgamento 
Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para SG e 
SG1a 

Risco de viés incerto Sem informações sobre o cegamento de 
avaliadores 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Risco de viés incerto Sem informações sobre o cegamento de 
avaliadores 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto 16 participantes não foram tratados, 5 
retiraram termo de consentimento livre e 
esclarecido, 11 por decisão do médico 
assistente. Esses participantes foram 

considerados na análise de toxicidade, 
porém forma incluído na análise de 

sobrevida. 
Relato seletivo de 
desfechos 

Baixo risco de viés Sem evidência de viés 

Outros Alto risco Sem análise planejada de pacientes acima 
de 70 anos, estudo interrompido 

prematuramente após publicação de Gridelli 
et al. 200334 
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Tabela Anexa 2 - Característica e risco de viés do estudo Frasci et al. (2000) 

Frasci et al. (2010)33 
Método Estudo randomizado, fase II, específico para população idosa ≥ 70 

anos 
Participantes VG: 60  

G: 60 

Intervenção (Combi N-Plat) Vinorelbina 30 mg/m2 + gemcitabina 1200 mg/m2 nos dias D1 e D8 a 
cada 21 dias por no máximo 6 ciclos.  

Controle (Mono N-Plat) Vinorelbina 30 mg/m2 nos dias D1 e D8 a cada 21 dias por no máximo 
6 ciclos.  

Desfechos Sobrevida global, taxa de resposta, toxicidade 
Risco de viés Julgamento do 

autor 
Descrição 

Randomização Baixo risco de viés Randomização foi realizada centralmente 
pela Divisão de Oncologia Clínica do 

Instituto Nacional do Tumor de Nápoles. 
Estratificação por centro, estágio e 
performance status. Paciente foram 

alocados por minimização gerada por 
computador.  

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para SG e 
SG1a 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Alto risco de viés 5 pacientes foram excluídos devido a 
ausência do envio de dados do centro 

coordenador. Após a interrupção precoce do 
estudo, foi adicionado 21 pacientes não 

incluídos na análise dos desfechos.  
Relato seletivo de 
desfechos 

Alto risco de viés Estudo não contemplava análise de SLP em 
seu desenho, no entanto consideramos a 

ausência desse desfecho como alto risco de 
viés  

Outros Alto risco de viés Estudo interrompido prematuramente após 
primeira análise interina sugerir benefício 

para o grupo da combinação 
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Tabela Anexa 3 - Característica e risco de viés do estudo Georgoulias et al. (2008) 

Georgoulias et al. (2008)106 
Método Estudo randomizado, fase III, análise de subgrupo não planejada  
Participantes DG: 157 (população IDT)/39 ≥ 70 anos 

D: 155 (população IDT)/42 ≥ 70 anos 
* foi encontrado desequilíbrio entre os braços do subgrupo de idoso 
para performance status.  

Intervenção (Combi N-Plat) DG: gemcitabina 1100 mg/m2 nos dias 1 e 8 + docetaxel 75 mg/m2 no 
dia 1 a cada 21 dias, por no máxino 6 ciclos. 

Controle (Mono N-Plat) D: docetaxel 100 mg/m2 no dia 1 a cada 21 dias.  
Desfechos Desfecho primário: sobrevida global 

Desfechos secundário: taxa de resposta (de acordo com os critérios 
de RECIST), tempo para progressão do tumor (definido com intervalo 
entre randomização e progressão de doença), duração de resposta 
(intervalo entre a documentação da resposta e progressão de 
doença), sintomas relacionados ao tumor e análise de qualidade de 
vida, toxicidade (de acordo com os critérios do NCI-CTC) 

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baixo risco de viés Pacientes foram randomizados centralmente 
e estratificados pela idade, performance 

status e estágio.  
Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 

julgamento 
Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para SG e 
SG1a 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto 10 participantes não foram avaliados devido 
a administração do tratamento (7 retiram 
termo de consentimento), violação dos 

critérios de elegibilidade (2) e erro 
diagnóstico (1). Não foi fornecido dados 

referentes a população idosa.  
Relato seletivo de 
desfechos 

  

Outros Alto risco de viés Análise de subgrupo não planejada. Estudo 
interrompido prematuramente devido a 

análise interina demonstrar benefício em SG 
em favor do braço da combinação. 
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Tabela Anexa 4 - Características e risco de viés do estudo Gridelli et al. (2003)  

Gridelli et al. (2003)34 
Método Estudo randomizado, fase III, aberto, específico para idosos ≥ 70 

anos, PS0-2 
Participantes GV: 232 participantes/mediana de idade:74 (69-84)/20% ECOG2 

G: 233 particiapantes/mediana de idade 74 (70-86)/18% ECOG2 
V: 233 participantes/mediana de idade 74 (63-85)/19% ECOG2 

Intervenção (Combi N-Plat) GV: gemcitabina 1000 mg/m2 no D1 e D8 + vinorelbina 25 mg/m2 no 
D1 e D8 a cada 21 dias por no máximo de 6 ciclos 

Controle (Mono N-Plat) V: vinorelbina 30 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias por no máximo de 
6 ciclos 
G: gemcitabina 1200 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias por no máxino 
de 6 ciclos 

Desfechos Desfecho primário: SG (definido como intervalo entre randomização e 
morte por qualquer causa ou último seguimento) 
Desfecho secundário: sobrevida livre de progressão (definida como 
intervalo entre randomização e progressão ou morte), taxa de 
resposta, toxicidade e qualidade de vida 

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baixo risco Randomização foi realizada centralmente no 
escritório Clinical Trials Office National 

Cancer Institute (Nápoles, Italia), usando 
procedimente de minimização gerado por 

computador. Pacientes foram estratificados 
de acordo com instituição, ECOG, 

performance status (0,1 ou 2), estágio da 
doença (IIIB versus IV) 

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para SG e 
SG1a 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Baixo risco de viés Sem evidência de viés 

Relato seletivo de 
desfechos 

Baixo risco de viés Sem evidência de viés 

Outros Baixo risco de viés Sem evidência de viés 
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Tabela Anexa 5 - Características e risco de viés do estudo Karampeazis et al. (2010) 

Karampeazis et al. (2010)102 
Método Estudo randomizado, fase III, específico para idosos > 70 anos, PS0-

2 
Participantes DG: 49 participantes/mediana de idade 74 (70-84), 13% ECOG2 

G: 45 participantes/mediana de idade:78 (70-92), 21,2% ECOG2 
* identificado desequilíbrio entre as idades entre os dois grupos (p < 
0,001). Sem desequilíbrio para as demais características.   

Intervenção (Combi N-Plat) DG: docetaxel 30 mg/m2 - gemcitabina 900mg/m2 nos D1 e D8 a cada 
21 dias. 

Controle (Mono N-Plat) G: gemcitabona 1200 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias 
Desfechos Não reportados 
Risco de viés Julgamento do 

autor 
Descrição 

Randomização Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para SG e 
SG1a 

Risco de viés incerto Sem informações sobre cegamento de 
avaliadores 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Risco de viés incerto Sem informações sobre cegamento de 
avaliadores 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Relato seletivo de 
desfechos 

Baixo risco de viés Sem evidência de viés 

Outros Alto risco de viés Estudo interrompido prematuramente por 
baixo recrutamento. Resultados não 

publicados, obtidos por meio de contato 
direto com pesquisadores, desequilíbrio 

entre os grupos 
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Tabela Anexa 6 - Características e risco de viés do estudo Rijavec et al. (2010) 

Rijavec et al. (2010)103 
Método Estudo randomizado, fase II, específico para idosos ≥ 70 anos, não 

elegíveis para cisplatina em bolus 
Participantes DG: não informado 

G: não informado 

Intervenção (Combi N-Plat) DG: docetaxel 35 mg/m2 e gemcitabina 800 mg/m2 no D1 e D8 e D15 
a cada 28 dias 

Controle (Mono N-Plat) D: docetaxel 35 mg/m2 no D1, D8 e D15 a cada 28 dias 
Desfechos Desfecho primário: Taxa de resposta objetiva pelos critérios do 

RECIST. 
Desfechos secundário: toxicidade, tempo para progressão e sobrevida

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para SG e 
SG1a 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Relato seletivo de 
desfechos 

Alto risco Resultados apresentados de forma limitada 
na forma de resumo apenas 

Outros Alto risco Estudo interrompido prematuramente devido 
a baixo recrutamento 

 

  



126 

 

 

Tabela Anexa 7 - Características e risco de viés do estudo Abe et al. (2011) 

Abe et al. (2011)107 
Método Estudo randomizado, fase III, idade ≥ 70 anos, não candidatos a 

cisplatina em bolus. 
Participantes Intervenção: 139 recrutados, 108 avaliáveis 

Controle: 137 recrutados, 113 avaliáveis 

Intervenção (Plat) Cisplatina 25 mg/m2 + docetaxel 20 mg/m2 nos D1, D8, D15 a cada 28 
dias. 

Controle (N-Plat) Docetaxel 60 mg/m2 D1 a cada 21 dias 
Desfechos Desfecho primário: SG 

Desfecho secundário: não reportado 
Risco de viés Julgamento do 

autor 
Descrição 

Randomização Baixo risco Randomização por método de minimização. 
Estratificação por idade e estágio. 

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Não descrevem o método realizado 
Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para SG e 
SG1a 

Risco de viés incerto Não descrevem o método realizado 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Risco de viés incerto Não descrevem o método realizado 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto Não descrevem 

Relato seletivo de 
desfechos 

Alto risco Relato limitado de desfechos na forma de 
resumo. 

Outros Alto risco Estudo interrompido prematuramente devido 
a baixa chance de atingir objetivo primário. 
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Tabela Anexa 8 - Características e risco de viés do estudo Boni et al. (2012) 
Boni et al. (2012)112 
Método Estudo randomizado, fase III, análise de subgrupo não planejada para 

pacientes idosos, estudo desenhado para análise fatorial 2 x 2 para 
avaliar a eficácia duas estratégia de tratamento diferentes: (1) GIP + 
GP versus GIN + GN; (2) GIP + GIN versus GN + GP 

Participantes GIP: 110 (população IDT)/25 ≥ 70 anos 
GP: 106 (população IDT)/20 ≥ 70 anos 
GIN: 111 (população IDT)/27 ≥ 70 anos 
GN: 106 (população IDT)/29 ≥ 70 anos 

Intervenção (Plat) GIP: gemcitabina 1000 mg/m2 D1 e D8 + ifosfamida 2000 mg/m2 com 
mesna 1200 mg e.v. em bolus antes da ifosfamida e 4h e 8h após a 
infusão de ifosfamida + cisplatina 80mg/m2 a cada 21 dias 
GP: gemcitabina 1250 mg/m2 D1 e D8 + cisplatina 80 mg/m2 a cada 
21 dias 

Controle (N-Plat) GIN: gemcitabina 1000 mg/m2 D1 e D8 + ifosfamida 3000 mg/m2 com 
mesna 1600mg e.v. em bolus antes da ifosfamida e 4h e 8h após a 
infusão de ifosfamida + vinorelbina 25 mg/m2 D1 e D8 a cada 21 dias. 
GN: gemcitabina 1250 mg/m2 + vinorelbina 25 mg/m2 D1, D8 a cada 
21 dias. 

Desfechos Desfecho primário: SG 
Desfecho secundário: sobrevida livre de progressão, taxa de resposta 
objetiva e toxicidade 

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baixo risco de viés Randomização realizada de forma central 
por FAX na unidade de pesquisa do National 
Cancer Institute em Genebra através do uso 

de blocos permutáveis de diversos 
tamanhos.  

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1a 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Baixo risco Para população idosa, 4 participantes não 
foram tratados e excluídos da população 
para análise de segurança, incluído na 

população para análise por IDT 
Relato seletivo de 
desfechos 

Baixo risco Todos os desfechos relatados 

Outros Alto risco de viés Análise de subgrupo não planejada. Dados 
obtidos através de contato direto com os 

autores. 
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Tabela Anexa 9 - Características e risco de viés do estudo Chen et al. (2008) 

Chen et al. (2008)108 
Método Estudo randomizado, fase II, idade ≥ 70 anos 
Participantes Plat: 35  

N-Plat: 31 

Intervenção (Plat) Cisplatina 50 mg/m2 em infusão e.v. por 6h no D1 + vinorelbina 22,5 
mg/m2 e.v. em 10 minutos no D1, D8 a cada 21 dias. 

Controle (N-Plat) Vinorelabina 25 mg/m2 e.v. em 10 min D1 e D8 a cada 21 dias. 
Desfechos Desfecho primário: taxa de resposta objetiva de acordo com RECIST 

Desfecho secundário: tempo para progressão do tumor (definido como 
intervalo da randomização até progressão de doença ou morte), SG 
(definido como intervalo da randomização até morte por qualquer 
causa), toxicidade (de acordo com NCI-CTC v2), qualidade de vida (de 
acordo com Lung Cancer Symptom Scale) 

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Risco de viés incerto Informações insuficientes para julgamento 
Sigilo de alocação Risco de viés incerto Informações insuficientes para julgamento 
Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1a 

Risoc de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Baixo risco Sem evidência de viés 

Relato seletivo de 
desfechos 

Baixo risco Sem evidência de viés 

Outros Risco de viés incerto Estudo com pequena amostra, desenhado 
para avaliação de taxa de resposta. 
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Tabela Anexa 10 - Características e risco de viés do estudo Flotten et al. (2012) 

Flotten et al. (2012)113 
Método Estudo randomizado, fase III, análise de subgrupo planejada, 

publicado 
Participantes Plat: 222 (população IDT)/36 ≥ 75 anos 

N-Plat: 215 (população IDT)/38 ≥ 75 anos 

Intervenção (Plat) Carboplatina AUC5 D1 + vinorelbina 60 mg/m2 v.o. D1 e D8 a cada 21 
dias (redução de 25% para pacientes ≥ 75 anos) 

Controle (N-Plat) Vinorelbina 60 mg/m2 v.o. + gemcitabina 1000 mg/m2 e.v. D1 e D8 a 
cada 21 dias (redução de 25% para pacientes ≥ 75 anos) 

Desfechos Desfecho primário: SG 
Desfecho secundário: toxicidade, uso de radioterapia paliativa e 
qualidade de vida.  

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baxo risco Randomização realizada por telefone no 
escritório central do estudo na Universidade 

de Haukeland, Bergen, Noruega. 
Estratificação por OS, estágio e idade 

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Incerto Sem informações sobre viés de atrito para o 
subgrupo de idosos.  

Relato seletivo de 
desfechos 

Alto risco de viés Estudo não foi desenhado para avaliar taxa 
de resposta. Apenas SG foi relatado na 

análise de subgrupo de pacientes idosos. 
Outros Risco de víes incerto Desenhado para população adulta, análise 

de subgrupo planejada.  
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Tabela Anexa 11 - Características e risco de viés do estudo Georgoulias et al. (2001) 
Georgoulias et al. (2001)114 
Método Estudo randomizado, fase III, análise de subgrupo não planejada, 

dado não publicado 
Participantes Plat: 205 (população IDT)/32 ≥ 70 anos  

N-Plat: 201 (população IDT)/39 ≥ 70 anos 

Intervenção Docetaxel 100 mg/m2 no D1 + cisplatina 80 mg/m2 no D2 + profilaxia 
primária para neutropenia com rhG-CSF 150 ug/m2 do D3 ao D9 

Controle Gemcitabina 1100 mg/m2 D1 e D8 + docetaxel 100 mg/m2 no D8 + 
profilaxia primária para neutropenia com rhG-CSF 150 ug/m2 do D9 ao 
D15 

Desfechos Desfecho primário: taxa de resposta (de acordo com os critérios da 
WHO) 
Desfechos secundário: tempo para progressão (definido como 
intervalo entre randomização e progressão de doença), toxicidade (de 
acordo com os critérios da OMS), SG (definido como intervalo entre 
randomização e morte por qualquer causa) 

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baixo risco Pacientes randomizados centralmente 
através de computador na razão de 1:1. A 

alocação era estratificada pela idade, 
performance status e estágio 

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto 14 participantes no grupo N-Plat e 21 no 
grupo Plat não receberam tratamento. Sem 
informações sobre o subgrupo de idosos.  

Relato seletivo de 
desfechos 

Baixo risco de viés Todos os desfechos foram relatados 

Outros Alto risco Estudo desenhado para população adulta, 
análise de subgrupo não planejada, dados 
não publicados obtidos diretamente com 

autores. 
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Tabela Anexa 12 - Características e risco de viés do estudo Georgoulias et al. (2004) 

Georgoulias et al. (2004)115 
Método Estudo randomizado, fase III, análise de subgrupo não planejada, 

dado não publicado 
Participantes Plat: 167 (população IDT)/36 ≥ 70 anos 

N-Plat: 152 (IDT)/34 ≥ 70 anos 

Intervenção (Plat) Docetaxel 100 mg/m2 D1 + cisplatina 80 mg/m2 no D2 + profilaxia 
primária com rhG-CSF 150 ugm/m2 do D3 ao D9 a cada 21 dias. 

Controle (N-Plat) Docetaxel 100 mg/m2 no D1 a cada 21 dias. Não era permitido 
profilaxia primária com rhG-CSF 

Desfechos Desfecho primário: SG (definida como intervalo entre randomização e 
morte) 
Desfechos secundários: taxa de resposta objetiva, tempo para 
progressão (definido como intervalo entre randomização e progressão 
de doença) 

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baixo risco Pacientes foram randomizados centralmente 
na razão de 1:1, estratificados por idade, 

performance e estágio.   
Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 

julgamento 
Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés  Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto 9 participantes no braço da intervenção e 10 
no braço controle perderam seguimento. 
Sem dados sobre o subgrupo de idosos.  

Relato seletivo de 
desfechos 

Baixo risco de viés Todos desfechos relatados 

Outros Alto risco Análise de subgrupo não planejada.  
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Tabela Anexa 13 - Características e risco de viés do estudo Georgoulias et al. (2005) 

Georgoulias et al. (2005)116 
Método Estudo randomizado, fase III, análise de subgrupo não planejada, 

dado não publicado 
Participantes Plat: 204 (população IDT)/43 ≥ 70 anos 

N-Plat: 209 (população IDT)/39 ≥ 70 anos 

Intervenção (Plat) Vinorelbina 30 mg/m2 D1 e D8 + cisplatina 80 mg/m2 no D8 + profilaxia 
primária com rh-G-CSF 150 ug/m2 do D9 ao D15 a cada 21 dias 

Controle (N-Plat) Gemcitabina 1000 mg/m2 no D1 e D8 + docetaxel 100 mg/m2 + 
profilaxia primária para neutropenia do D9 ao D15 a cada 21 dias 

Desfechos Desfecho primário: SG (definido como intervalo entre randomização e 
morte) 
Desfecho secundário: taxa de resposta, tempo para progressão 
(definido como intervalo entre randomização e progressão de doença), 
toxicidade. 

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baixo risco de viés Pacientes elegíveis foram randomizados 
centralmente, estratificados por idade, 

performance e estágio. 
Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 

julgamento 
Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Baixo risco Sem evidência de viés 

Relato seletivo de 
desfechos 

Baixo risco Todos os desfechos foram relatados 

Outros Alto risco de viés Análise de subgrupo não planejada 
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Tabela Anexa 14 - Características e risco de viés do estudo Kubota et al. (2008) 

Kubota et al. (2008)117 
Método Estudo randomizado, fase III, análise de subgrupo não planejada 
Participantes Plat: 197 (população IDT)/63 ≥ 70 anos 

N-Plat: 196 (população IDT)/55 ≥ 70 anos 

Intervenção (Plat) Carboplatina AUC6 + paclitaxel 225 mg/m2 no D1 a cada 21 dias 
Controle (N-Plat) Vinorelbina 25 mg/m2 + gemcitabina 1000 mg/m2 D1 e D8 a cada 21 

dias por 3 ciclos, seguido de docetaxel 60 mg/m2 D1 a cada 21 dias. 
Desfechos Desfecho primário: sobrevida global 

Desfecho secundário: sobrevida livre de progressão, taxa de resposta 
e toxicidade. 

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baixo risco de viés Participantes foram registrados via fax e se 
elegíveis randomizados por computador. 

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto Apenas 8 pacientes foram inelegíveis para 
na análise, no entanto nenhum informação 

foi disponibilizada para o subgrupo de 
idosos 

Relato seletivo de 
desfechos 

Baixo risco de viés Todos os desfechos foram relatados 

Outros Alto risco de viés Análise de subgrupo não planejada. 
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Tabela Anexa 15 - Características e risco de viés do estudo Laack et al. (2004) 

Laack et al. (2004)118 
Método Estudo randomizado, fase III, análise de subgrupo não planejada 
Participantes Plat: 144 (população IDT)/16 ≥ 70 anos 

N-Plat: 143 (população IDT)/27 ≥ 70 anos 

Intervenção (Plat) Gemcitabina 1000 mg/m2 + vinorelbina 25 mg/m2 D1 e D8 + cisplatina 
75 mg/m2 no D2 a cada 21 dias. O uso de profilaxia com rhG-CSF era 
permitido e decidido pelo medico assistente do paciente.  

Controle (N-Plat) Gemcitabina 1000 mg/m2 + vinorelbina 25 mg/m2 D1 e D8 a cada 21 
dias 

Desfechos Desfecho primário: SG 
Desfechos secundários: Taxa de resposta objetiva (de acordo com os 
critérios da WHO), toxicidade (de acordo com os critérios da WHO), 
qualidade de vida (avaliada pelo questionário EORTC QLQ-C30 e 
anexo LC13). 

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baixo risco de viés Randomização realizada através blocos 
estratificados, central no Departamento de 
bioestatística do Germen Cancer Research 

Center em Heidelberg, Alemanha. 
Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 

julgamento 
Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto 13 participantes foram excluídos da análise 
por não preechenrem os critérios de 
elegibilidade. Sem detalhes sobre o 

subgrupo de participantes acima de 70 anos 
Relato seletivo de 
desfechos 

Baixo risco de viés Todos os desfechos foram relatados 

Outros Alto risco de viés Análise de subgrupo não planejada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



135 

 

 

Tabela Anexa 16 - Características e risco de viés do estudo Lilenbaum et al. (2005) 

Lilenbaum et al. (2005)36 
Método Estudo randomizado, fase III, análise de subgrupo planejada 
Participantes Plat: 284 (população IDT)/77 ≥ 70 anos 

N-Plat: 277 (população IDT)/78 ≥ 70 anos 

Intervenção (Plat) Carboplatina AUC6 + paclitaxel 225 mg/m2 no D1 a cada 21 dias 
Controle (N-Plat) Paclitaxel 225 mg/m2 no D1 a cada 21 dias 
Desfechos Desfecho primário: SG (definida como intervalo entre randomização e 

morte) 
Desfecho secundário: sobrevida livre de progressão (definido como 
intervalo entre randomização e progressão de doença ou morte) 

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baixo risco de viés Randomização realizada centralmente pelo 
centro de gerenciamento de dados do 
CALGB in Durham. Pacientes eram 
estratificados por estágio e idade 

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto 23 participantes retiraram o termo de 
consentimento livre esclarecido antes de 

receber tratamento designado ou se 
descobriram inelegíveis para o estudo. Sem 

nenhum infrmação sobre o subgrupo de 
idosos. 

Relato seletivo de 
desfechos 

Alto risco de viés Dados de sobrevida livre de progressão e 
toxicidade não disponíveis para o subgrupo 

de idosos.  
Outros Risco de viés incerto Análise de subgrupo planejada 
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Tabela Anexa 17 - Características e risco de viés do estudo Lou et al. (2010) 

Lou et al. (2010)109 
Método Estudo randomizado, específico para população idosa 
Participantes Plat: 34 participantes 

N-Plat: 34 participantes 

Intervenção (Plat) Carboplatina AUC5 no D1 + gemcitabina 1000 mg/m2 no D1 e D8 a 
cada 21 dias 

Controle (N-Plat) Gemcitabina 1000 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias 
Desfechos Sobrevida global, taxa de reposta, toxicidade e qualidade de vida 
Risco de viés Julgamento do 

autor 
Descrição 

Randomização Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Relato incompleto de 
desfecho 

Baixo risco Sem evidência de viés 

Relato seletivo de 
desfechos 

Baixo risco  Sem evidência de viés 

Outros Baixo risco  Sem evidência de viés 
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Tabela Anexa 18 - Características e risco de viés do estudo Quoix et al. (2011) 

Quoix et al. (2011)40 
Método Estudo randomizado, fase III, específico para população idosa ≥ 70 

anos 
Participantes Plat: 255 

N-Plat: 226 

Intervenção (Plat) Carboplatina AUC6 no D1 + paclitaxel 90 mg/m2 no D1, D8, D15 a 
cada 21 dias. Profilaxia primária com rhG-CSF não era permitido, 
porem profilaxia secundária era permitido para participantes com 
neutropenia graus 3 ou 4 no ciclos prévio. 

Controle (N-Plat) Monoterapia com vinorelbina 25 mg/m2 no D2 e D8 a cada 21 dias ou 
gemcitabina 1150 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias. 

Desfechos Desfecho primário: SG (intervalo entre randomização e morte) 
Desfecho secundário: sobrevida livre de progressão (intervalo entre 
randomização e progressão de doença ou morte), taxa de resposta na 
semana 6, toxicidade graus 3 ou mais.  

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baixo risco de viés Randomização foi realizada centralmente, 
por computador, utilizando o método de 
minimização e estratificado por centro, 

performance de acordo com OMS, estágio e 
idade. 

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto, porém com avaliação de 
resposta por painel de investigadores.  

Relato incompleto de 
desfecho 

Baixo risco Exclusão apenas de 1 participantes do 
grupo não platina e 02 do grupo de 

tratamento baseado em platina. 
Relato seletivo de 
desfechos 

Baixo risco Todos os desfechos foram relatados 

Outros Baixo risco Sem evidência de outros vieses  
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Tabela Anexa 19 - Características e risco de viés do estudo Tsukada et al. (2007) 

Tsukda et al. (2007)110 
Método Estudo randomizado, fase III, específico paraidoso 
Participantes Plat: 63 recrutados/56 avaliáveis para análise interina 

N-Plat: 63 recrutados/56 avaliáveis para análise interinda 

Intervenção (Plat) Cisplatina 25 mg/m2 + docetaxel 20mg/m2 no D1, D8, D15 a cada 28 
dias 

Controle (N-Plat) Docetaxel 25 mg/m2 no D1, D8, D15 a cada 28 dias 
Desfechos Desfecho primário: SG 

Desfechos secundários: não descritos 
Risco de viés Julgamento do 

autor 
Descrição 

Randomização Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Relato seletivo de 
desfechos 

Alto risco Apenas limitado número de desfechos foram 
relatados na forma de resumo 

Outros Alto risco  Estudo interrompido prematuramente devido 
ao for interação em favor do braço da 
combinação baseada em platina na 

população entre 70 e 74 anos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



139 

 

 

Tabela Anexa 20 - Características e risco de viés do estudo Zhang et al. (2006) 

Zhang et al. (2006)121 
Método Estudo randomizado, específico para idosos ≥ 65 anos, KPS ≥ 60% 
Participantes CisP: 34 particpantes 

CarboP: 32 participantes  
P: 30 participantes 

Intervenção (Plat) CisP: cisplatina 30 mg/m2 no D2 a D4 + paclitaxel 60 mg/m2 no D1, 
D8, D15 a cada 28 dias 
CarboP: carboplatina AUC5 no D2 + paclitaxel 60 mg/m2 no D1, D8, 
D15 a cada 28 dias 

Controle (N-Plat) P: paclitaxel 60 mg/m2 no D1, D8, D15 a cada 28 dias 
Desfechos Não reportados 
Risco de viés Julgamento do 

autor 
Descrição 

Randomização Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Sigilo de alocação Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Relato seletivo de 
desfechos 

Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 

Outros Risco de viés incerto Sem informações suficientes para 
julgamento 
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Tabela Anexa 21 - Características e risco de viés do estudo Zukin et al. (2013) 

Zukin et al. (2013)121 
Método Estudo randomizado, fase III, desenhado especificamente para 

população com performance status 2. 
Participantes Plat: 108 (população IDT)/38 ≥ 70 anos 

N-Plat: 109 (população IDT)/36 ≥ 70 anos 

Intervenção (Plat) Carboplatina AUC5 + pemetrexede 500 mg/m2 no D1 a cada 21 dias 
por 4 ciclos 

Controle (N-Plat) Pemetrexede 500 mg/m2 no D1 a cada 21 dias. 
Desfechos Desfecho primário: SG (intervalo entre randomização e morte) 

Desfechos secundários: taxa de resposta, sobrevida livre de 
progressão (intervalo entre randomização e progressão de doença ou 
morte), toxicidade. 

Risco de viés Julgamento do 
autor 

Descrição 

Randomização Baixo risco de viés  
Sigilo de alocação Risco de viés incerto  
Mascaramento (avaliadores 
de desfechos) para SG e 
SG1 

Risco de viés incerto Estudo aberto 

Mascaramento (avaliadores 
dos desfechos) para 
demais desfechos 

Alto risco de viés Estudo aberto 

Relato incompleto de 
desfecho 

Risco de viés incerto 7 participantes no braço não platina e 5 no 
braço da combinação baseada em platina 

foram inelegíveis. Porém nenhuma 
informação estava disponível para o 

subgrupo de idosos.  
Relato seletivo de 
desfechos 

Alto risco de viés Apenas SG foi reportado para o subgrupo 
de idosos 

Outros Alto risco de viés Anális de subgrupo não planejada. 
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Tabela Anexa 22 - Características dos estudos incluídos na revisão, porém excluídos da metanálise devido a ausência de 

informações sobre o subgrupo de idosos. 

Autor, ano Intervenção n Idade (min-max) idoso 

Monoterapia não platina (N-plat) versus combinação baseada em platina (Plat) 

Vansteenkiste et al. (2001)160 
N-Plat: gemcitabina 1000 mg/m2 D1, D8, D15 cada 28 dias 84 63,7 (55,5 – 71,9) NA 

Plat: cisplatina 100 mg/m2 + vindesina 3 mg/m2 D1, D15 a cada 28 dias 85 63,1 (54,5 – 71,7) NA 

Le Chevalier et al. (1994)183 

N-Plat: vinorelbina 30 mg/m2 semanal 206 60 (NA) NA 

Plat: visplatina 120 mg/m2 D1, D29 seguido de vinorelbina 30 mg/m2 semanal 206 59 (NA) NA 

Plat: cisplatina 120 mg/m2 D1, D29 a cada 6 semanas, seguido por vindesina 3 mg/m2 
semanal por 6 semanas, e a cada 2 semanal a partir de então.  

200 59 (NA) NA 

Depierre et al. (1994)149 
N-Plat: vinorelbina 30 mg/m2 semanal 121 59,2 (NA) NA 

Plat: cisplatina 80 mg/m2 D1 a cada 3 semanas + vinorelbina 30 mg/m2 semanal 119 58,8 (NA) NA 

Manegold (1998)143 (Europeu) 
N-Plat: gemcitabina 1000 mg/m2 D1, D8, D18 a cada 28 dias 71 59 (32 – 80) NA 

Plat: cisplatina 100 mg/m2 D1 + etoposide 100 mg/m2 D1, D2, D3 a cada 28 dias 75 59 (33 – 78) NA 

Manegold (1998)143 (Taiwan) 
N-Plat: gemcitabina 1250 mg/m2 D1, D8, D15 a cada 28 dias 27 63 (36 - 75) NA 

Plat: cisplatina 100 mg/m2 D1 + etoposide 100 mg/m2 D1, D2, D3 a cada 28 dias 26 60 (35 – 75) NA 

Perng et al. (1997)153 
N-Plat: gemcitabina 1250 mg/m2 D1, D8, D15 a cada 28 dias 27 63 (36 – 75) NA 

Plat: cisplatina 80 mg/m2 D1 + etoposide 80 mg/m2 D1, D2, D3 a cada 28 dias 26 63 (35 – 75) NA 

Jeremic et al. (1997)140 
N-Plat: etoposide 50 mg/m2/d D1 a D21 a cada 28 dias 59 NA NA 

Plat: carboplatina 400 mg/m2 D1 + etoposide 50 mg/m2/d D1 a D21 a cada 28 dias 58 NA NA 

Rosso et al. (1988)144 
N-Plat: etoposide 120 mg/m2 D1, D2, D3 a cada 21 dias 113 NA NA 

Plat: cisplatina 60 mg/m2 D1, D2 + etoposide 120 mg/m2 D1, D2, D3 a cada 28 dias 103 NA NA 

Combinação não platina versus combinação baseada em platina 

Berghmans et al. (2013)147 

N-Plat: gemcitabina 1000 mg/m2 D1 e D8 + Ifosfamida 3000 mg/m2 no D1 229 59 (30 - 84) NA 

Plat: cisplatina 50 mg/m2 D1, + gemcitabina 1000 mg/m2 D1 e D8 + Ifosfamida 3000 mg/m2 no 
D1

231 58 (29 – 78) NA 

Plat: cisplatina 50 mg/m2 + docetaxel 75 mg/m2 D1 233 58 (28 – 81) NA 

Saito et al. (2012)155 N-Plat: gemcitabina 1000 mg/m2 + vinorelbina 25 mg/m2 D1 e D8 a cada 3 semanas.  43 67 (34 – 76) NA 
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Plat: carboplatina AUC6 + paclitaxel 200 mg/m2 a cada 21 dias 41 65 (20 – 77) NA 

Hsu et al. (2008)150 
N-plat: gemcitabina 1000 mg/m2 no D1, D8 e D15 + epirrubicina 70mg/m2 a cada 28 dias 43 62,3 (33,9 – 78,6) NA 

Plat: gemcitabina 1000 mg/m2 no D1m D8 e D15 + cisplatina no D15 a cada 28 dias 42 60,9 (37,6 – 76) NA 

Grigorescu et al. (2007)138 

N-Plat: gemcitabina 1000 mg/m2 + vinorelbina 25 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias por 2 
ciclos seguido de gemcitabina 1000 mg/m2 no D1 e D8 + ifosfamida 2000 mg/m2 no D1 a cada 
21 dias por 2 ciclos 

50 59 (NA) NA 

Plat: gemcitabina 1000 mg/m2 no D1 e D8 + cisplatina 70 mg/m2 no D1 a cada 21 dias por 4 
ciclos

52 56 (NA)  

Yamamoto et al. (2006)163 
N-Plat: gemcitabina 1000 mg/m2 + vinorelbina 25 mg/m22 no D1 e D8 a cada 21 dias 64 62 (36 – 74) 

Plat: gemcitabina 1000 mg/m2 no D1 e D8 + carboplatina AUC5 no D1 a cada 21 dias 64 60 (30 – 74) NA 

Katakami et al. (2006)165 
N-Plat: docetaxel 60 mg/m2 no D1 + gemcitabina 800 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias 65 NA NA 

Plat: docetaxel 60 mg/m2 + cisplatina 80mg/m2 no D1 a cada 21 dias 68 NA NA 

Mok et al. (2005)152 

N-plat: gemcitabina 1000 mg/m2 no D1, D8 e D15 + etoposideo 50 mg/m2 via oraldo D1 ao 
D14 a cada 28 dias 

45 61 (38 – 70) NA 

Plat: cisplatina 70 mg/m2 no D1 + gemcitabina 1000 mg/m2 no D1, D8, D15 a cada 28 dias 44 61 (38 – 70) NA 

Tan et al. (2005)159 
N-Plat: gemcitabina 1000 mg/m2 + vinorelbina 25 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias 157 57 (29 – 74) NA 

Plat: carboplatina AUC5 no D1 + vinorelbina 30 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias 159 60 (30 – 75) NA 

Pujol et al. (2005)154 
N-Plat: gemcitabina 1000 mg/m2 no D1 e D8 + docetaxel 80 mg/m2 no D8 a cada 21 dias 155 60 (37 – 75) NA 

Plat: cisplatina 100 mg/m2 no D1 + vinorelbina 30 mg/m2 no D1, D8, D15 a cada 28 dias por 6 
ciclos

156 57 (39 – 75) NA 

Lilenbaum et al. (2005)142 
N-Plat: gemcitabina 1000 mg/m2 + vinorelbina 25 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias 82 66 (42 – 86) NA 

Plat: carboplatina AUC6 + paclitaxel 200 mg/m2 no D1 a cada 21 dias 83 63 (38 – 36) NA 

Stathopoulos et al. (2004)155 
N-Plat: paclitaxel 135 mg/m2 + vinorelbina 25 mg/m2 no D1 a cada 15 dias 175 65 (36 – 84) NA 

Plat: carboplatina AUC6 + paclitaxel 175 mg/m2 no D1 a cada 21 dias 185 65 (30 – 83) NA 

Yamamoto et al. (2004)162 
N-Plat: irinotecano 60 mg/m2 no D1 e D8 + docetaxel 60 mg/m2 no D8 a cada 21 dias 57 60 (42 – 77) NA 

Plat: cisplatina 80 mg/m2 + docetaxel 60 mg/m2 no D1 a cada 21 dias 51 62 (39 – 74) NA 

Alberola et al. (2003)146 

N-Plat: gemcitabine 1000 mg/m2 + vinorelbine 30 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias por 3 
ciclos, seguido por vinorelbine 30 mg/m2 no D1 e D8 + ifosfamida 3g/m2 no D1 por 3 ciclos 

187 60 (33 – 76) NA 

Plat: cisplatina 100 mg/m2 no D1 + gemcitabina 1250 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias 182 59 (39 – 74) NA 

Plat: cisplatina 100 mg/m2 no D1 + gemcitabina 1000 mg/m2 + vinorelbina 25 mg/m2 no D1 e 
D8 a cada 21 dias

188 59 (33 – 75) NA 

Smit et al. (2003)157 N-Plat: paclitaxel 175 mg/m2 no D1 + gemcitabina 1250 mg/m2 no D1 e D8 a cada 3 semanas 161 56 (31 – 75) NA 
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Plat: cisplatina 80 mg/m2 no D1 + gemcitabina 1250 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias 160 57 (28 – 75) NA 

Wachters et al. (2003)161 
N-Plat: epirubicina 70 mg/m2 no D1 + gemcitabina 1125 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias 121 60 (32 – 76) NA 

Plat:  cisplatina 80 mg/m2 no D1 + gemcitabina 1125 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias 119 60 (29 – 80) NA 

Sculier et al. (2002)156 

N-Plat: ifosfamida 4500 mg/m2 no D1 + gemcitabina 1000 mg/m2 no D1, D8 e D15 a cada 28 
dias

94 52 > 60 anos NA 

Plat: cisplatina 60 mg/m2 no D1 + carboplatina AUC3 no D1 + gemcitabina 1000 mg/m2 no D1, 
D8 e D15 a cada 4 semanas 

92 52 > 60 anos NA 

Plat:  cisplatina 60 mg/m2 no D1 + carboplatina AUC3 no D1 + ifosfamida 4500 mg/m2 em 18h 
no D1 a cada 4 semanas 

94 45 > 60 anos NA 

Chen et al. (2002)145 
N-Plat: paclitaxel 175 mg/m2 no D1 + gemcitabina 1000 mg/m2 no D1 e D8 a cada 21 dias 45 67 (35 – 80) NA 

Plat: carboplatina AUC7 no D1 + paclitaxel 175 mg/m2 a cada 21 dias 45 64 (37 – 77) NA 

Buccheri e Ferrigno (1997)148 

N-Plat: metotrexato 40mg/m2 + doxorrubicina 40 mg/m2 + ciclofosfamida 400 mg/m2 + 
lomustina 30 mg/m2 no D1 a cada 21 dias 

78 64 (NA) NA 

Plat: mitomicina C 10mg/m2 + vimblastina 6 mg/m2 + cisplatina 40 mg/m2 no D1 a cada 21 
dias

78 65 (NA) NA 

Hara et al. (1990)139 

N-Plat: mitomicina C 4 mg/m2 + arabinosideo C 30 mg/m2 no D1, D4, D14, D21, D28 + tegagur 
600mg via oral contínuo

67 63 (37 – 75) NA 

Plat: ciclofosfamida 400 mg/m2 no D1 + doxorrubicina 30 mg/m2 no D1 + cisplatina 60 mg/m2 + 
mitomicina 3 mg/m2 no D1 

69 60 (27 – 75) NA 

Total  5040   
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Tabela Anexa 23 - Sobrevida global (SG) e taxa de sobrevida em um ano (SG1a) dos 

estudos incluídos na metanálise para comparação monoterapia não platina (N-Plat) 

versus combinação não platina (N-Plat comb) 

Autor, ano Elegibilidade Idosos N-Plat mono N-Plat comb HR p 

   
SG 

(IC 95%) 
SG1a SG SG1a 

(IC 
95%) 

 

Frasci et al. 
(2000)33 

≥ 70 120 18 sem 13% 29 sem 30% 
0,48 

(0,29 – 
0,79) 

< 
0,01 

Gridelli et al. 
(2003)34 

≥ 70 698 

36 sema 38% 

30 sem 30% 

1,17 
(0,95 – 
1,44) 

0,93 

28 semb 28% 
1,06 

(0,86 – 
1,29) 

0,69 

Comella et 
al. (2004)104 

≥ 70 ou PS2 225 
5,7 meses 
(3,9 – 7,5) 

NA 
9,2 meses 
(7,6 – 9,2) 

NA 
0,76 

(0,59 – 
0,99) 

0,049

Hainsworth 
et al. 
(2007)105 

≥ 65 ou PS2 223d 
8,0 meses 

(ND) 
ND 

7,2 meses 
(ND) 

ND ND 0,5 

Georgoulias 
et al. 
(2008)106 

≥ 18 81 
7,7 meses 

(5,86 – 
9,61) 

31,2%
7,3 meses 

(4,48 – 
10,12) 

44,3% 
1,22 

(0,72 – 
2,06) 

0,45 

Karampeazis 
et al. 
(2010)102 

≥ 70 94 
12,23 
meses 
(ND) 

52,2%
14,63 
meses 
(ND) 

65,7% 
1,478 

(0,90 – 
2,43) 

0,12 

Rijavec et al. 
(2010)103 

≥ 70 69 
7,2 meses 

(ND) 
ND 

7,9 meses 
(ND) 

ND 
0,87 

(0,52 – 
1,45) 

0,59 

IC 95% = intervalo de confiança de 95% 
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Tabela Anexa 24 - Sobrevida global (SG) e taxa de sobrevida em 1 ano (SG1a) dos 

estudos incluídos na metanálise para comparação terapia não platina (N-Plat) versus 

combinação baseada em platina (Plat) 

Autor, ano Elegibilidade Idosos N-Plat Plat HR p 

   
SG 

(IC 95%) 
SG1a SG SG1a (IC 95%)  

Zukin et al. 
(2013)121 

≥ 18 e PS2 74 5,3 (ND) ND 9,9 (ND) ND 
0,49 

(0,34 – 
0,70) 

0,006 

Quoix et al. 
(2011)40 

≥ 70 451 
6,2 (5,3 
– 7,3) 

25,4% 
 

10,3 (8,3 
– 12,6) 

44,5% 
0,64 

(0,52 – 
0,78) 

< 
0,0001

Abe et al. 
(2011)107 

≥ 70 233 
14,8  

(11,9 – 
24,1) 

58,2%
13,3 

(10,8 – 
19,4) 

54,5% 
1,18 

(0,83 – 
1,69) 

0,82 

Lou et al. 
(2010)109 

≥ 70 68 9,9 (ND) 
31% 

 
9,8 (ND) 32% ND > 0,05 

Chen et al. 
(2008)108 

≥ 70 65 12 (ND) 
50,9% 

 
11,3 
(ND) 

47,2% 
0,65 

(0,31 – 
1,36) 

0,25 

Tsukada et 
al. (2007)110 

≥ 70 112 17 (ND) 
66,6% 

 
10,7 
(ND) 

45,2% 
0,69 

(0,45 – 
1,06) 

0,09 

Zhang et al. 
(2006)111 

≥ 75 96 8 (ND) 
36,7% 

 

CDDP: 
9,0 (ND) 

38,2% ND < 0,05 

CBDA: 
10,0 
(ND) 

43,8% ND < 0,05 

Lilenbaum et 
al. (2005)36 

≥ 18 152 5,8 (ND) 
31% 

 
8,0 (5,7 

– 11) 
35% 

0,84 
(0,61 – 
1,16) 

0,29 

Georgoulias 
et al. 
(2004)115 

≤ 75 70 6,9 (ND) 
38,2% 

 
8,0 (ND) 37,4% 

0,88 
(0,52 -
1,48) 

0,63 

Boni et al. 
(2012)112 

 101 ND  ND ND 
0,76 

(0,52 – 
1,16) 

0,21 

Flotten et al. 
(2012)113 

Sem 
restrição 

74a 4,6 (ND) 
18% 

 
8,0 (ND) 28% 

0,59 
(0,36 – 
0,95) 

0,03 

Kubota et al. 
(2008)117 

ND 118 
13,2 
(ND) 

56,8%
13,3 
(ND) 

53,6% 
0,99 

(0,65 – 
1,52) 

0,97 

Georgoulias 
et al. 
(2005)116 

18 - 75 82 9,3 (ND) 33,1% 8,8 (ND) 34,3% 
1,05 

(0,64 – 
1,72) 

0,86 

IC 95% = intervalo de confiança de 95%  
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Tabela Anexa 25 - Sobrevida livre de progressão (SLP) dos estudos incluídos na 

metanálise para comparação terapia não platina versus combinação baseada em 

platina. 

Autor, ano 
No. 

idoso 

SLP mediana em meses (IC 

95%) 
HR (IC 95%) p 

  Não platina Platina   

Quoix et al. (2011)40 451 2,8 (2,6 – 3,7) 6,0 (5,5 -6,8) 
0,51 (0,42 -

0,62) 

< 

0,0001 

Abe et al. (2011)107 233 4,4 (3,4 – 5,1) 4,7 (4,1 – 5,8) 
0,92 (0,71 – 

1,20) 
0,55 

Chen et al. (2008)108 65 3,1 (ND) 5,2 (ND) 
0,66 (0,42 – 

1,04) 
0,07 

Georgoulias et al. 

(2004)115 
70 2,5 (ND) 4,3 (ND) 

0,86 (0,58 – 

1,29) 
0,48 

Boni et al. (2012)112 101 ND ND 
0,61 (0,40 -

0,93) 
0,02 

Kubota et al. (2008)117 118 5,8 (ND) 5,8 (ND) 
0,90 (0,62 – 

1,31) 
0,58 

Georgoulias et al. 

(2005)116 
82 4,5 (ND) 4,6 (ND) 

1,10 (0,70 – 

1,73) 
0,68 

Laack et al. (2004)118 43 
2,76 (0,85 – 

6,22) 

4,28 (2,1 – 

8,2) 

0,71 (0,35 – 

1,44) 
0,34 

Georgoulias et al. 

(2001)114 
71 2,5 (ND) 5,1 (ND) 

0,81 (0,50 – 

1,31) 
0,39 

IC 95% = intervalo de confiança de 95% 
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ABSTRACT 



Abstract 

 

 

 

Background: Approximately 50% of patients with newly diagnosed non-small cell lung 

cancer (NSCLC) are over 70 years of age at diagnosis. Despite this fact, these patients 

are underrepresented in randomized controlled trials (RCTs). As a consequence, the most 

appropriate regimens for these patients are controversial, and the role of single-agent or 

combination therapy is unclear. In this setting, a critical systematic review of RCTs in this 

group of patients is warranted.  

Objectives: To assess the effectiveness and safety of different cytotoxic chemotherapy 

regimens for previously untreated elderly patients with advanced (stage IIIB and IV) 

NSCLC. To also assess the impact of cytotoxic chemotherapy on quality of life.  

Methods: We searched the following electronic databases: Cochrane Central Register of 

Controlled Trials (CENTRAL; 2014, Issue 10), MEDLINE (1966 to 31 October 2014), 

EMBASE (1974 to 31 October 2014), and Latin American Caribbean Health Sciences 

Literature (LILACS) (1982 to 31 October 2014). In addition, we handsearched the 

proceedings of major conferences, reference lists from relevant resources, and the 

ClinicalTrial.gov database. We included only RCTs that compared non-platinum single-

agent therapy versus non-platinum combination therapy, or non-platinum therapy versus 

platinum combination therapy in patients over 70 years of age with advanced NSCLC. We 

allowed inclusion of RCTs specifically designed for the elderly population and those 

designed for elderly subgroup analyses. Two review authors independently assessed 

search results, and a third review author resolved disagreements. We analyzed the 

following endpoints: overall survival (OS), one-year survival rate (1yOS), progression-free 

survival (PFS), objective response rate (ORR), major adverse events, and quality of life 

(QoL).  

Main results: We included 51 trials in the review: non-platinum single-agent therapy 

versus non-platinum combination therapy (seven trials) and non-platinum combination 

therapy versus platinum combination therapy (44 trials). 

Non-platinum single-agent versus non-platinum combination therapy 

Low-quality evidence suggests that these treatments have similar effects on overall 

survival (hazard ratio (HR) 0.92, 95% confidence interval (CI) 0.72 to 1.17; participants = 

1062; five RCTs), 1yOS (risk ratio (RR) 0.88, 95% CI 0.73 to 1.07; participants = 992; four 

RCTs), and PFS (HR 0.94, 95% CI 0.83 to 1.07; participants = 942; four RCTs). Non-

platinum combination therapy may better improve ORR compared with non-platinum 



Abstract 

 

 

 

single-agent therapy (RR 1.79, 95% CI 1.41 to 2.26; participants = 1014; five RCTs; low-

quality evidence). 

Differences in effects on major adverse events between treatment groups were as follows: 

anemia: RR 1.10, 95% 0.53 to 2.31; participants = 983; four RCTs; very low-quality 

evidence; neutropenia: RR 1.26, 95% CI 0.96 to 1.65; participants = 983; four RCTs; low-

quality evidence; and thrombocytopenia: RR 1.45, 95% CI 0.73 to 2.89; participants = 914; 

three RCTs; very low-quality evidence. Only two RCTs assessed quality of life; however, 

we were unable to perform a meta-analysis because of the paucity of available data. 

Non-platinum therapy versus platinum combination therapy 

Platinum combination therapy probably improves OS (HR 0.76, 95% CI 0.69 to 0.85; 

participants = 1705; 13 RCTs; moderate-quality evidence), 1yOS (RR 0.89, 95% CI 0.82 

to 0.96; participants = 813; 13 RCTs; moderate-quality evidence), and ORR (RR 1.57, 

95% CI 1.32 to 1.85; participants = 1432; 11 RCTs; moderate-quality evidence) compared 

with non-platinum therapies. Platinum combination therapy may also improve PFS, 

although our confidence in this finding is limited because the quality of evidence was low 

(HR 0,70 IC 95% 0,54 a 0,90; participants = 1050; six RCTs). 

Effects on major adverse events between treatment groups were as follows: anemia: RR 

2.53, 95% CI 1.70 to 3.76; participants = 1437; 11 RCTs; low-quality evidence; 

thrombocytopenia: RR 3.59, 95% CI 2.22 to 5.82; participants = 1260; nine RCTs; low-

quality evidence; fatigue: RR 1.56, 95% CI 1.02 to 2.38; participants = 1150; seven RCTs; 

emesis: RR 3.64, 95% CI 1.82 to 7.29; participants = 1193; eight RCTs; and peripheral 

neuropathy: RR 7.02, 95% CI 2.42 to 20.41; participants = 776; five RCTs; low-quality 

evidence. Only five RCTs assessed QoL; however, we were unable to perform a meta-

analysis because of the paucity of available data. 

Authors' conclusions   

In people over the age of 70 with advanced NSCLC who do not have significant co-

morbidities, increased survival with platinum combination therapy needs to be balanced 

against higher risk of major adverse events when compared with non-platinum therapy. 

For people who are not suitable candidates for platinum treatment, we have found low-

quality evidence suggesting that non-platinum combination and single-agent therapy 

regimens have similar effects on survival. We are uncertain as to the comparability of their 

adverse event profiles. Additional evidence on quality of life gathered from additional 

studies is needed to help inform decision making.
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Apêndice 1 - Parecer consubstanciado do comité de ética em pesquisa (CEP) 
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Apêndice 2 - Publicação da revisão sistemática na Cochrane Systematic Database of 
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