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1. HÁ LUGAR PARA OUTRAS MANIPULAÇÕES HORMONAIS? 
2. QUAL É O MOMENTO E QUAL É O ESQUEMA PREFERENCIAL 

PARA INSTITUIR O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO/ 
IMUNOTERÁPICO SISTÊMICO? 

 
Estratégia de busca: 
(prostate cancer OR prostatic cancer OR prostate neoplasm OR prostatic 
neoplasm) AND castration resistant AND random*= 253 
Principais motivos de exclusão: estudos não epidemiológicos, estudos não 
relacionados ao PICO, força da evidência fraca (Oxford e GRADE), artigos em 
outras línguas que não português, inglês ou espanhol. 
Seleção final: 20 
 

Apesar do curso indolente da doença e do potencial de cura nas fases 
inicias, um porcentual não desprezível (30%-40%) dos pacientes portadores de 
Câncer de Próstata (CaP) apresentarão recidiva regional ou sistêmica, 
envolvendo linfonodos, ossos e eventualmente outros órgãos1(D). Outros 
pacientes, menos frequentemente que no passado, são diagnosticados já de 
início com doença metastática. Quando metástases são diagnosticadas, o risco 
de óbito pelo câncer de próstata (CaP) é superior ao de mortes por outras 
causas2(D). Para estes, o tratamento é realizado com intuito de retardar a 
progressão da doença, sendo não mais possível a cura. A abordagem de 
escolha nesta fase envolve a deprivação androgênica (farmacológica ou 
cirúrgica (orquiectomia)). Como regra, a deprivação androgênica é efetiva em 
80% a 90% dos pacientes com doença metastática e a sobrevida livre de 
progressão esperada é de 12 a 30 meses3(D)4(B). Apesar da sensibilidade 
inicial à hormonioterapia, com a progressão da doença há a evolução para um 
estágio com progressão da doença apesar da castração, com sobrevida global 
de 8 a 16 meses após seu aparecimento3(D)4(B)5(A). Definindo o estado de 
castração-resistente, os termos “androgênio-independente” ou “hormônio-
refratário” e, mais recentemente, “câncer de próstata resistente à castração” 
(CPRC) têm sido utilizados para denotar o estado de progressão da doença a 
despeito dos níveis de castração da testosterona sérica (<50 ng/dL)3(D). Esta 
ocorrência é justificada por diferentes mecanismos celulares que levam a 
perpetuação do crescimento celular em ambiente desprovido ou com baixos 
níveis de testosterona3(D). A heterogeneidade destes mecanismos 
provavelmente resulta em diferentes graus de sensibilidade à terapias 
hormonais secundárias neste grupo de pacientes. Mecanismos biológicos mais 
estudados envolvem alterações dos receptores de androgênio (AR). Em geral, 
a hiperexpressão do receptor, concentrações intratumorais aumentadas da 
testosterona, mutações dos AR e aumento de vias alternativas podem explicar 
o crescimento tumoral em ambiente de castração3(D)4(B). De modo prático, a 
progressão da doença pode ser identificada por elevação confirmada dos 
níveis de PSA (em geral confirmados após 8 semanas da retirada do anti-
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androgênio dos pacientes sob bloqueio androgênico máximo)2(D) ou por 
exames de imagem (tomografia computadorizada ou cintilografia óssea). Após 
a evidência de progressão observa-se comumente, em intervalo variável, a 
progressão clínica caracterizada pelos sintomas ou exames de imagem3(D).  
 

Dietilestilbenol (DES) 
Estrógeno sintético, utilizado desde a década de 40, com propriedade de 

supressão androgênica. Seu uso em pacientes com doença castração-
resistente não foi bem estudado e não há dados randomizados que justifiquem 
seu emprego. Apesar de alguns pacientes responderem ao tratamento, sua 
indicação é limitada pelos índices de toxicidades significativos como retenção 
líquida, ginecomastia e eventos tromboembolicos2,3(D).  

 
Ketoconazol 
Fármaco que pode ser utilizado em doses elevadas (600-800 mg), 

bloquenado a produção adrenal de androgênios. Cerca de 50% a 60% dos 
pacientes respondem ao tratamento (acompanhado de prednisona), porém as 
respostas parciais e de curta duração.. Efeitos adversos são frequentes, o que 
restringe sua indicação, incluindo náuseas/vômitos (15% dos pacientes) e 
toxicidade hepática identificada por alterações enzimáticas (5%)2,3(D). 

 
Abiraterona 
A Abiraterona (AA) é um inibidor da síntese de androgênios  exercendo sua 

ação pela inibição do citocromo P450 17 (17a-hydroxylase-17,20-lyase)4(B). 
Estudos pré-clínicos baseados na evidência que tumores avançados continuam 
dependentes de androgênios oriundos da adrenal ou da síntese intratumoral 
confirmaram a atividade desta medicação em tumores “castração-resistentes” 
com respostas entre 40% a 60%4(B). Em estudo de fase III (n=1196 pacientes), 
após falha da quimioterapia (COUAA- 301) a abiraterona (1000 mg/dia) 
associada a prednisona (10mg) foi comparada a placebo com prednisona. O 
desfecho primário de ganho de sobrevida foi alcançado com redução do risco 
de morte de 35% (HR=0.65; P<0.0001) e ganho absoluto de 4 meses na 
sobrevida. Outros end-points secundários, incluindo tempo de progressão, 
redução dos níveis séricos do PSA e dor também foram alcançados. Os efeitos 
colaterais em geral foram leves e sendo a hídrica, a elevação de enzimas 
hepáticas e a hipocalemia os mais comuns6(A). 

 
Estudo (n = 1088) em pacientes com doença em progressão e sem 

quimioterapia prévia (COU-AA-302) apresentou resultados após seguimento 
mediano de 22 meses, com ganho significativo de sobrevida livre de 
progressão radiográfica (16,5 meses vs. 6,3 meses com prednisona; p<0,001). 
Quanto à sobrevida global os resultados mostraram também uma tendência de 
aumento no grupo tratado pela AA (p=0,001). Outras observações importantes 
foram menor necessidade de opióides para controle da dor, menor velocidade 
de progressão do PSA e retardo no inicio de protocolos de quimioterapia7(A). 
Devido aos resultados deste estudo, a abiraterona foi aprovada pelas entidades 
reguladoras brasileiras para o tratamento do CPRC em pacientes ainda não 
submetidos à quimioterapia. Este é o primeiro estudo randomizado 
demonstrando que bloqueio hormonal androgênico mais eficaz antes da 
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quimioterapia pode levar a ganho de sobrevida em pacientes que progridem 
após castração.  

 
Novas medicações promissoras estão em desenvolvimento para o 

tratamento nesta fase da doença, como a enzalutamida (ENZ), um potente 
inibidor do AR, cuja ação impede o deslocamento nuclear e, 
consequentemente, a transcrição do AR. Estudos iniciais de fase I/II 
demonstraram atividade em cerca de 56% de 140 pacientes após 
quimioterapia8(B). Estes resultados levaram a um estudo randomizado de fase 
III após quimioterapia comparando a medicação com placebo (n = 800), com 
sobrevida mediana de 18,4 meses no braço da enzalutanida vs. 13,6 meses no 
placebo (HR 0,63, p<0,0001). Esta resposta significativa orientou a interrupção 
precoce do estudo, pois não seria aceitável eticamente manter pacientes no 
braço placebo com resultados muito inferiores. Os eventos mais frequentes 
foram fadiga (6% ENZ vs 7% placebo) e convulsão (0,6% ENZ vs. 0% 
placebo)9(A). O emprego por via oral facilita sua administração e este fármaco 
teve aprovação (FDA) para casos de falha após quimioterapia com indicação 
potencial na fase pré-quimioterapia, o que foi comprovado em estudo 
randomizado9(A).  

 
Quimioterapia sistêmica - Docetaxel 
Até 2004 todos os programas terapêuticos incluindo a quimioterapia (Qt) 

não mostravam resultados significativos quanto à sobrevida e objetivavam, 
basicamente, paliação de sintomas10(A)11(B)12(A). A partir de então, dois 
estudos compararam regimes com base em docetaxel vs. mitoxantrona e 
prednisona, considerados como tratamento na 1ª linha. O primeiro, conduzido 
pelo Southwest Oncology Group (SWOG 99-16), utilizou a associação de 
docetaxel, 60 mg/m2 (aumentado para 70 mg/m2 na ausência de toxicidade 
grau 3 ou 4) e estramustina, administrados a cada 3 semanas13(A). O segundo 
(TAX 327) utilizou a combinação docetaxel, 75 mg/m2, e prednisona, 5 mg 
2x/dia, repetidos a cada 3 semanas, vs. docetaxel, 30 mg/m2 EV, 
semanalmente, por 5 semanas, a cada 6 semanas, e prednisona, 5 mg 2x/dia, 
vs. o braço controle de mitoxantrona e prednisona. Foram planejados 10 ciclos 
para cada braço14(A). O SWOG 99-16 mostrou aumento da taxa de sobrevida 
global (SG) (17,5 vs. 15,6 meses, HR=0,80; IC de 95%: 0,67-0,97; p=0,02) em 
favor do braço com docetaxel. O TAX 327 mostrou aumento significativo da 
taxa de SG somente no braço do docetaxel, a cada 3 semanas, em 
comparação com o braço da mitoxantrona (19,2 vs. 16,3 meses, HR=0,79; IC 
de 95%: 0,67-0,93; p=0,004)15(B). Estes resultados mudaram o enfoque do 
CPCR e a Qt com docetaxel tornou-se o tratamento de 1ª linha até 
recentemente, quando novas drogas aprovadas pelo FDA (abiraterona, 
cabazitaxel, enzalutamida, sipuleucel) passaram também a ser consideradas, 
na dependência da seleção dos pacientes. Destaque-se que pacientes que 
receberam docetaxel anteriormente e depois progrediram fora de tratamento 
podem ser retratados com este fármaco. Essa estratégia é amparada por 
estudo prospectivo proveniente de estudo randomizado que comparou 
docetaxel isolado com docetaxel associado à calcitriol. Nesse estudo, 45,5% 
dos pacientes retratados com docetaxel apresentaram nova resposta. O tempo 
mediano de “descanso” do tratamento quimioterápico foi de 18 semanas16(A). 
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Cabazitaxel 
É um taxano semissintético desenvolvido para superar a resistência ao 

docetaxel em pacientes com CPRC. A justificativa para sua utilização baseia-se 
em estudo randomizado com 755 pacientes que comparou cabazitaxel, 25 
mg/m2 EV, a cada 3 semanas, associado a prednisona, 10 mg 1x/dia, versus 
mitoxantrona, 12 mg/m2 EV, a cada 3 semanas, também associada a 
prednisona. Com seguimento mediano de 13,7 meses, esse estudo mostrou 
aumento significativo da taxa de SG (15,1 versus 12,7 meses, HR=0,70; IC de 
95%: 0,59-0,83; p<0,0001) em favor do braço de cabazitaxel. Do mesmo modo, 
o braço de cabazitaxel foi associado à vantagem na sobrevida livre de 
progressão (2,8 versus 1,4 meses, HR=0,74; IC de 95%: 0,64-0,86; p=0,0002). 
A taxa de resposta por PSA foi de 39,2% para cabazitaxel e de 17,8% para 
mitoxantrona (p=0,0002). Os dois efeitos colaterais mais relevantes foram 
diarreia (46,6%) e neutropenia febril (7,5%)17(A). Nos dias atuais seu emprego 
em casos de escapes ao tratamento com docetaxel deve levar em 
consideração o advento de novas opções para esta situação (abiraterona, 
enzalutamida). Ainda não dispomos de estudos comparativos entre esses 
fármacos que permitam uma normatização. Quando indicado na falha do 
docetaxel o regime mais empregado e o referido no estudo.  

 
Radioterapia 
A radioterapia tem indicações no câncer metastático da próstata buscando 

paliação sintomática, prevenção de eventos ósseos e técnicas recentes 
mostraram ainda, potencial de aumentar a sobrevida global. Pode ter indicação 
externa, principalmente em metástases isoladas sintomáticas, em áreas de 
suporte de peso (coluna, fêmur, tíbia) ou, ainda, em casos de compressão 
medular pelo tumor. Sua atuação focal protege a medula dos efeitos da 
irradiação.  

 
Os radioisótopos tem atuação significativa no controle da dor óssea difusa, 

embora de curta duração. Os mais empregados na pratica clinica são o 
samario153 e o estroncio89. Recentemente, foram introduzidos e aprovados 
pelo FDA os radioisótopos com emissão de partículas alfa (radio223 - 
alpharadin) que se mostraram mais efetivos com menos efeitos tóxicos 
medulares e que, inclusive, mostraram pela primeira vez, ganho de sobrevida 
global (14 vs 11,2 meses; p = 0.01) pós-quimioterapia com docetaxel18(A). 
 
 

RecomendaçõesR 
1. A definição sobre a conduta terapêutica no CPRC deve basear-se na 

presença dos fatores que de maneira isolada ou concomitante interferem 
no prognóstico. Destacam-se as condições clínicas, a intensidade dos 
sintomas, presença e local das metástases e o emprego prévio de 
quimioterapia. Também deve ser considerada a disponibilidade de 
medicamentos/condições laboratoriais.  

2. Estes conceitos definem não ser recomendável uma conduta padrão 
para todos os casos. A individualização e mandatória.  
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3. Para pacientes sem quimioterapia prévia deve-se considerar como 
opções o docetaxel + prednisona, a abiraterona + prednisona. As 
condições clínicas e a intensidade dos sintomas favorecem um ou outro 
regime. 

4. Para pacientes com quimioterapia prévia as opções atuais são: 
abiraterona + prednisona ou o cabazitaxel; o retratamento com 
docetaxel pode ser considerada.  

5. Para pacientes sem condições clínicas a recomendação concentra-se 
em medidas paliativas.  

6. Qualquer que seja a medida terapêutica adotada deve-se manter a 
deprivação  hormonal.  

 
 
REFERÊNCIAS 
 
1. Pienta KJ, Smith DC. Advances in prostate cancer chemotherapy: a new era 
begins. CA Cancer J Clin 2005;55:300-18; quiz 23-5. 
2. Diaz M, Patterson SG. Management of androgen-independent prostate 
cancer. Cancer Control 2004;11:364-73. 
3. Basch EM, Somerfield MR, Beer TM, Carducci MA, Higano CS, Hussain MH, 
et al. American Society of Clinical Oncology endorsement of the Cancer Care 
Ontario Practice Guideline on nonhormonal therapy for men with metastatic 
hormone-refractory (castration-resistant) prostate cancer. J Clin Oncol 
2007;25:5313-8. 
4. Attard G, Reid AH, A'Hern R, Parker C, Oommen NB, Folkerd E, et al. 
Selective inhibition of CYP17 with abiraterone acetate is highly active in the 
treatment of castration-resistant prostate cancer. J Clin Oncol 2009;27:3742-8. 
5. Hussain M, Goldman B, Tangen C, Higano CS, Petrylak DP, Wilding G, et al. 
Prostate-specific antigen progression predicts overall survival in patients with 
metastatic prostate cancer: data from Southwest Oncology Group Trials 9346 
(Intergroup Study 0162) and 9916. J Clin Oncol 2009;27:2450-6. 
6. De Bono J, Logothetis JC, Fizazi K, et al. Abiraterone acetate (AA) plus low 
dose prednisone (P) improves overall survival (OS) in patients (pts) with 
metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC) who have progressed 
after docetaxelbased chemotherapy (chemo): Results of COU-AA-301, a 
randomized double-blind placebo-controlled phase 3 study. European Society 
for Medical Oncology (ESMO) congress; 2010 
7. Ryan CJ, Smith MR, de Bono JS, Molina A, Logothetis CJ, de Souza P,  et 
al.; COU-AA-302 Investigators. Abiraterone in metastatic prostate cancer 
without previous chemotherapy. N Engl J Med 2013;368:138-48. 
8. Scher HI, Beer TM, Higano CS, Anand A, Taplin ME, Efstathiou E, et al. 
Antitumour activity of MDV3100 in castration- resistant prostate cancer: a phase 
1-2 study. Lancet 2010;375:1437-46. 
9. Smaletz O, Scher HI, Small EJ, Verbel DA, McMillan A, Regan K, et al. 
Primary, secondary, and quality-of-life endpoint results from the phase III 
AFFIRM study of MDV3100, an androgen receptor signaling inhibitor. J Clin 
Oncol 2002;20:3972-82. 



 
  VERSÃO PRELIMINAR  
  

10. Smaletz O, Scher HI, Small EJ, Verbel DA, McMillan A, Regan K, et al. 
Nomogram for Overall Survival of Patients With Progressive Metastatic Prostate 
Cancer After Castration. J Clin Oncol 2002;20:3972-82. 
11. Halabi S, Small EJ, Kantoff PW, Kattan MW, Kaplan EB, Dawson NA, et al. 
Prognostic Model for Predicting Survival in Men With Hormone-Refractory 
Metastatic Prostate Cancer. J Clin Oncol 2003;21:1232-7.  
12. Armstrong AJ, Garrett-Mayer ES, Yang YC, de Wit R, Tannock IF, 
Eisenberger M. A Contemporary Prognostic Nomogram  for Men with Hormone-
Refractory Metastatic Prostate Cancer: A TAX327 Study Analysis. Clinical 
Cancer Research 2007;13:6396-403. 
13. Petrylak DP, Tangen CM, Hussain MH, Lara PN Jr, Jones JA, Taplin ME, et 
al. Docetaxel and Estramustine Compared with Mitoxantrone and Prednisone 
for Advanced Refractory Prostate Cancer. N Engl J Med 2004;351:1513-20. 
14. Tannock IF, de Wit R, Berry WR, Horti J, Pluzanska A, Chi KN,  et al. 
Docetaxel plus Prednisone or Mitoxantrone plus Prednisone for Advanced 
Prostate Cancer. N Engl J Med 2004;351:1502-12.  
15. Berthold DR, Pond GR, Soban F, de Wit R, Eisenberger M, Tannock IF, et 
al. Docetaxel Plus Prednisone or Mitoxantrone Plus Prednisone for Advanced 
Prostate Cancer: Updated Survival in the TAX 327 Study. J Clin Oncol 2008;26 
242-5.  
16. Beer TM, Ryan CW, Venner PM, Petrylak DP, Chatta GS, Ruether JD, et al. 
Intermittent chemotherapy in patients with metastatic androgen-independent 
prostate cancer: results from ASCENT, a double-blinded, randomized 
comparison of high-dose calcitriol plus docetaxel with placebo plus docetaxel. 
Cancer 2008;12:326-30. 
17. Higano CS, Schellhammer PF, Small EJ, Burch PA, Nemunaitis J, Yuh L, et 
al. Integrated data from 2 randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 
3 trials of active cellular immunotherapy with sipuleucel-T in advanced prostate 
cancer. Cancer 2009;115:3670-9. 
18. Parker C, Nilsson S, Heinrich D, O'Sullivan JM, Fossa SD, Chodacki A, et 
al: Updated analysis of the phase III, double-blind, randomized, multinational 
study of radium-223 chloride in castration-resistant prostate cancer (CRPC) 
patients with bone metastases (ALSYMPCA). J Clin Oncol 2012;30:abstr 
LBA4512. 
 


	16. Beer TM, Ryan CW, Venner PM, Petrylak DP, Chatta GS, Ruether JD, et al. Intermittent chemotherapy in patients with metastatic androgen-independent prostate cancer: results from ASCENT, a double-blinded, randomized comparison of high-dose calcitrio...

