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“A maioria dos pacientes hipertensos se beneficiará do 
uso de olmesrtana em monoterapia ou em combinações 

com outros anti-hipertensivos. Hipertensos de todos 
os estágios, com condições clínicas associadas,  

como diabetes, dislipidemias, síndrome metabólica, 
obesidade, aterosclerose, nefropatia diabética e não 
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Expertos invitados

Minas Gerais, Brasil (especial para SIIC)
SIIC: Quais são as principais vantagens dos anti-
hipertensivos que atuam no sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA)?

MVBM: O efetivo controle da hipertensão arterial sistêmi-
ca (HAS) possibilita comprovada redução de desfechos car-
díacos, renais e cerebrais, fatais e não fatais, assim como a 
melhora da qualidade de vida 1. O SRAA é um importante 
regulador de estabilidade hemodinâmica, controlando o vo-
lume e o equilíbrio de eletrólitos no corpo humano. A ini-
bição do SRAA é reconhecidamente efetiva no tratamento 
de pacientes com HAS e na prevenção de suas complicações, 
como infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente 
vascular cerebral e morte cardiovascular 2. Tendo em vista  as 
possíveis modalidades de bloqueio do SRAA, o emprego de 
um inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) 
ou de um bloqueador do receptor de angiotensina II (BRA) 
representam as alternativas mais utilizadas e com mais evi-
dências de benefícios.

SIIC: Os BRA se associam com benefícios além de 
sua ação anti-hipertensiva? Poderia resumir estas 
vantagens?

MVBM: Além da redução tensional, com o uso dos BRA 
têm sido demonstrados outros efeitos altamente favoráveis 
como a redução da proteinúria 3, um menor surgimento de 
novos casos de diabetes 4, além de benefícios vasculares im-
portantes. Entre as ações vasculares, destaca-se a redução da 
rigidez arterial, por uma efetiva redução da pressão central, 

a melhora da função endotelial e uma possível capacidade 
anti-aterogênica. Em estudos clínicos, a olmesartana reduziu 
significativamente os níveis séricos de proteína C-reativa de 
alta sensibilidade, TNF-alfa, IL-6 e MCP-1, todos os quais 
envolvidos na promoção da aterosclerose 5. Em um modelo 
experimental, os níveis séricos de MCP-1 e o grau de hiper-
plasia intimal foram significativamente reduzidos após o tra-
tamento com o olmesartana 6. O seu emprego em pesquisa 
experimental melhorou significativamente a relação  parede/
lume nas artérias 7 A combinação olmesartana-anlodipino 
produziu reduções significativas em um marcador de dis-
função endotelial (dimetilarginina assimétrica) e um marca-
dor de estresse oxidativo global (8-iso-prostaglandina F2 alfa) 
8. A olmesartana reduz de forma expressiva a velocidade da 
onda de pulso e a pressão arterial central 9. Em um estudo 
comparativo a combinação olmesartna-anlodipino promo-
veu maior redução da pressão arterial central e parâmetros 
de rigidez arterial que a associação de ramipril-anlodipino 10.

SIIC: Quais características da olmesartana permitem 
considera-la como opção preferencial em relação 
aos outros BRA?

MVBM: A olmesrtana destaca-se por sua maior potência 
anti-hipertensiva frente aos outros BRA, demonstrada em es-
tudos clínicos. Além disso, a redução pressória tem se mos-
trado mais precoce com a olmesartana em ensaios cabeça-
a-cabeça contra outros membros da classe 11. A olmesartana 
mostrou ser significativamente mais eficaz do que losartana, 
valsartana e irbesartana, em um estudo indivíduos com hi-
pertensão leve a moderada. Além disso, a redução tensional 
observada com a olmesartana já foi notada nas semanas 1 e 
2, mais precocemente que os demais BRA 12. Em um estudo 
comparativo, a olmesartana foi mais potente e de ação mais 
rápida que a candesartana na redução da pressão arterial 
avaliada ambulatorialmente por 24 horas 13.

SIIC: Quais subgrupos de pacientes poderiam se 
beneficiar mais do uso da olmesartana?

MVBM: A maioria dos pacientes hipertensos se beneficiará 
do uso de olmesrtana em monoterapia ou em combinações 
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com outros anti-hipertensivos. Hipertensos de todos os está-
gios, com condições clínicas associadas, como diabetes, dis-
lipidemias, síndrome metabólica, obesidade, aterosclerose, 
nefropatia diabética e não diabética entre outras condições 
são candidatos ao emprego do fármaco. A possibilidade 
de combinações fixas ou livres da olmesrtana com um blo-
queador de canais de cálcio (BCC), diurético e outros anti-
hipertensivos aumenta o leque de indicações, em especial 
para o tratamento de hipertensos em estágios 2 e 3 11. A 
olmesrtana está também aprovada para o tratamento da 
hipertensão em crianças e adolescentes, a partir de 6 anos 
de idade 14. A contra-indicação ao uso da olmesrtana, as-
sim como de quaisquer outros inibidores do SRAA, está na 
gravidez. Foi demonstrado, em estudos experimentais, que 
a olmesartana é secretada em baixa concentração no leite 
de ratas lactantes, mas não se sabe se é excretada no leite 
humano 15. Devido ao potencial para eventos adversos sobre 
o lactente, cabe ao médico decidir quanto à interrupção do 
uso da olmesartana na lactação 15.

SIIC: O tratamento com olmesartana tem sido 
considerado seguro em relação à ocorrência de 
eventos cardíacos?

MVBM: Uma grande polêmica atual tem envolvido a in-
terpretação de meta-análises que compararam os dados 
de estudos com IECA e BRA, sugerindo benefícios superio-
res dos IECA em redução de mortalidade geral e infarto do 
miocárdio 16. A menor disponibilidade de estudos com BRA 
nas diversas situações clínicas, diferentemente de uma maior 
número de estudos com IECA, estimulam tais conclusões. 
Entretanto, tais diferenças não foram observadas nos úni-
cos dois estudos comparativos randomizados prospectivos, 
cabeça-a-cabeça, desenhados para comparar desfechos clí-
nicos com o tratamento envolvendo IECA ou BRA: ONTAR-
GET (The ONgoing Telmisartan Alone and in combination 
with Ramipril Global Endpoint Trial) 17, em indivíduos com 
alto risco cardiovascular e DETAIL (the Diabetics Exposed to 
Telmisartan And enalaprIL study) 18, em pacientes com nefro-
patia diabética. Os resultados destes estudos demonstraram 
não haver diferença nos principais desfechos clínicos entre 
os grupos randomizados para IECA ou BRA. Foi evidenciada, 
contudo, uma mais expressiva queda na pressão arterial com 
o BRA que com os IECA empregados em ambos os estudos. 
Um dos estudos que gerou a polêmica acerca dos BRA foi o 
ROADMAP (Randomized Olmesartan and Diabetes Microal-
buminuria Prevention) 19, que comprovou a possibilidade de 
prevenção de microalbuminúria em diabéticos tipo 2 com o 
uso da olmesartana,  onde observou-se maior número de 
infartos fatais no grupo que recebeu o BRA em comparação 
com o grupo placebo. No entanto, o risco de infarto não 
fatal foi inferior nos indivíduos  tratados com olmesartana. 
Para avaliar estes resultados, o United States Food and Drug 
Administration (FDA) revisou todos os estudos e dados de 
segurança da olmesartana. E, em 24 de junho de 2014, o 
FDA divulgou o relatório da sua revisão de segurança, on-
de  concluiu não ter encontrado nenhuma evidência clara 
de aumento do risco cardiovascular associado ao uso da ol-
mesartana 20.

SIIC: Por favor, descreva a ação vasodilatadora e os 
potenciais mecanismos de proteção vascular.

MVBM: A olmesartana atua bloqueando o receptor AT1 
da angiotensina 2, como os demais fármacos de seu grupo 
21. O antagonismo mais duradouro do referido receptor da 
angiotensina 2 promove expressiva redução da pressão arte-
rial tanto sistólica quanto diastólica por 24 horas 11. Tem sido 
demonstrado que a olmesartana promove ações adicionais 
como uma expressiva redução de marcadores inflamatórios 
e de estresse oxidativo, com potenciais benefícios sobre a 
função endothelial 11. Além disso, a olmesartana pode es-
tabilizar o receptor AT1 num estado inativo, chamado de 

agonismo inverso, mesmo na ausência de angiotensina II, 
atenuando a hipertrofia cardíaca e vascular  independente 
da redução pressórica 22. Novos estudos têm sugerido que o 
efetivo bloqueio do receptor AT1 possa também potenciali-
zar a produção de angiotensina (1-7), que atuando em seu 
recptor MAS, promove vasodilatação, por estimulo à ativi-
dade de autocóides vasodilatadores e do óxido nítrico, além 
de ações anti-proliferativas e vasculoprotetoras 23. Vários es-
tudos prospectivos randomizados demonstraram benefícios 
vasculares com o uso da olmesartana, como a redução da 
progressão da aterosclerose coronária em pacientes com an-
gina de peito estável (OLIVUS); diminuição de marcadores 
inflamatórios vasculares em pacientes com hipertensão e mi-
cro inflamação pré-clínica (EUTOPIA); atenuação da espessu-
ra da carótida comum e volume da camada íntima-média em 
pacientes com aterosclerose diagnosticada (MORE); melhora 
do remodelamento vascular em pacientes com hipertensão 
estágio 1 (VIOS), entre outros 24.

SIIC: O que leva a olmesartana a ter maior potência 
e rapidez dentre os de sua classe?

MVBM: Provavelmente tais ações frente aos demais fár-
macos da classe, se devem a um mais efetivo bloqueio do 
receptor AT1, entre outras propriedades farmacológicas 11. 
Análises farmacológicas da capacidade de ligação ao recep-
tor AT1 foi avaliada para a olmesartana e telmisartana. Em-
bora ambos os agentes se liguem fortemente ao receptor de 
AT1, a olmesartana teve uma afinidade mais elevada, com 
uma meia-vida de dissociação de 72 minutos, em compa-
ração com 29 minutos da telmisartana. Esta diferença está 
relacionada com caracterísiticas estruturais moleculares, que 
permitem uma maior potencia de interação com o receptor 
AT1, mediada por não só pelo grupo bifeniltetrazol (contido 
em outros BRA), mas também pela posição dos grupos hi-
droxila e carboxila presentes na olmesartana, mas não nos 
demais BRA 11, 24.

SIIC: Podemos afirmar que é metabolicamente 
neutro? Por qué?

MVBM: Os BRA são metabolicamente neutros, uma vez 
que não são observados significativas alterações no perfil gli-
cêmico ou lipídico dos pacientes em uso destas medicações. 
Contudo, o bloqueio do SRAA está associado à menor inci-
dência de novos casos de diabetes, melhora da proteinúria e 
atenuação de marcadores inflamatórios 11,24. Tais proprieda-
des imputam aos BRA, assim como aos demais inibidores do 
SRAA, um perfil favorável, com indicação preferencial entre 
os demais anti-hipertensivos, nos casos em que disfunções 
metabólicas estão presentes, como no diabetes, nas dislipi-
demias, na síndrome metabólica e na doença renal 11. 

SIIC: Os BRA possibilitam maior adesão ao 
tratamento que os IECA?

MVBM: A maior tolerabilidade representa uma das gran-
des vantagens dos BRA, não só em comparação aos IECA, 
mas também frente a todas as demais classes de anti-hiper-
tensivos. Tal característica possibilita uma maior perspectiva 
de adesão ao tratamento, conforme demonstrado em estu-
dos clínicos comparativos entre tipos de fármacos. Por isso, 
os BRA são considerados, entre todas as classes de anti-hi-
pertensivos, os fármacos de menor percentual de efeitos ad-
versos e de maior tolerabilidade. Mesmo entre os inibidores 
do SRAA, os BRA mostram-se menos associados à tosse e an-
gioedema que os IECA e não provocam a ginecomastia, efei-
to frequente com o uso de espironolactona 11. A segurança 
da ação sustentada de 24 horas em dose única também é um 
dos benefícios da olmesrtana 11. Foi, contudo, descrita uma 
rara ocorrência de enteropatia diarréica “espru-like”, com o 
uso da olmesartana 25. Outros sintomas adversos são raros.
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SIIC: Quais são as vantagens do controle da pressão 
inclusive nas primeiras horas da manhã?

MVBM: Em alguns pacientes hipertensos, por prováveis 
fatores neuroendócrinos, ocorre expressiva elevação pressó-
rica matinal, em forma de pico, muitas vezes representando a 
maior elevação do período de 24 horas. A hipertensão matinal 
está intimamente relacionada com o remodelamento ventri-
cular esquerdo e outras alterações vasculares. Além disso, há 
evidências de que esta elevação está associada à ocorrência de 
eventos cardiovasculares e cerebrovasculares. Cerca de 40% 
dos infartos do miocárdio e 29% das mortes súbitas cardíacas 
ocorrem nestas primeiras horas da manhã, após o despertar. 
Em uma análise comparativa, a olmesrtana foi mais efetiva 
que o ramipril em reduzir a elevação tensional matinal 26.

SIIC: Por favor, cite suas principais recomendações 
e formas de utilização da olmesartana na prática 
clínica diária.

MVBM: A olmesrtana está indicada no tratamento da HAS 
de adultos e crianças a partir dos 6 anos 15. A dose inicial 
normalmente utilizada é 20 mg uma vez ao dia, porém pa-

ra pacientes que necessitam de redução mais expressiva da 
pressão arterial, pode-se iniciar o tratamento com a dosa-
gem de 40 mg. Doses acima de 40 mg não aparentaram 
ter efeito superior. O início do efeito anti-hipertensivo usual-
mente se manifesta dentro de 1 semana e a redução máxima 
da pressão arterial em geral é obtida com 2 a 4 semanas 
de tratamento 15. É bom lembrar, contudo, que aproximada-
mente 70% dos indivíduos hipertensos necessitarão de com-
binação medicamentosa para o controle tensional. Sempre 
que for necessária a redução de 20 ou mais mmHg na pres-
são arterial sistólica (PAS) e de 10 ou mais mmHg de redução 
da pressão arterial diastólica (PAD), para o alcance da meta 
tensional, deve-se recorrer a uma associação medicamento-
sa 26. Em geral, indivíduos com hipertensão estágio 2 ou 3, 
assim como aqueles de alto risco cardiovascular, devem ser 
considerados para a associação de fármacos em terapia ini-
cial 27. Há estudos demonstrando a eficácia e segurança da 
combinação de olmesartana com outras classes de antihiper-
tensivos, em especial com  BCC ou diurético. A associação de 
BRA e IECA não deve ser utilizada rotineiramente, segundo 
as mais recentes diretrizes 27.

 
Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2015
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Rio de Janeiro, Brasil (especial para SIIC)
A prevalência de hipertensão é alta especialmente 
em pessoas mais velhas. Qual é a relação entre 
hipertensão e insuficiência renal?

A hipertensão arterial (HA) e a insuficiência renal estão 
estreitamente relacionadas, e a associação dessas duas en-
fermidades aumenta consideravelmente o risco cardiovascu-
lar, podendo a hipertensão ser tanto a causa como a conse-
quência de uma doença renal. Aproximadamente 30% da 
população em geral é hipertensa, e desse total dois terços 
são idosos. Significativamente, a prevalência de hipertensão 
é maior em pacientes com insuficiência renal, podendo che-
gar em mais de 90%.

A associação entre a hipertensão e a insuficiência renal é 
ainda mais prevalente em pacientes diabéticos. Em pacientes 
com nefropatia diabética, a prevalência da hipertensão varia 
de 41%, em indivíduos com diabetes tipo 1 e 93% naqueles 
com diabetes tipo 2 e proteinúria.

O que acontece com a função renal em pacientes 
que são hipertensos e diabéticos?

A doença renal associada ao diabetes ocorre no contexto 
de hipertensão arterial como condição associada. A origem 
de problema renal no diabetes é mais bem conhecida nos 
casos de diabetes tipo 1 (DM1). Sabe-se que os fenômenos 
envolvidos nesse quadro são expressos clinicamente por 1) 
albuminúria intermitente e de pequeno valor, inicialmente, 
e, depois, crescente e persistente e 2) por diminuição da taxa 
de filtração glomerular (TFG). Classicamente, no DM1, é pos-
sível identificar uma sequência de fases (estágios I, II, III, IV e 
V), da eventual progressão à fase de doença renal estabele-
cida. Já no diabetes tipo 2 esse padrão sequencial é pouco 
evidente. Existindo glomerulosclerose diabética e nefroscle-
rose hipertensiva, mas também outras lesões vasculares, is-
quemia glomerular e uma variedade de lesões glomerulares 
superpostas. Clinicamente pode haver microalbuminúria no 
momento do diagnóstico, perda da função renal sem mi-

croalbuminúria, macroalbuminúria sem microalbuminúria 
prévia, hipertensão e doença vascular precoce. Além da ne-
fropatia, a albuminúria também pode indicar disfunção en-
dotelial sistêmica, o que explica sua associação com doenças 
cardiovasculares.

Quais os benefícios obtidos por portadores de 
insuficiência renal quando tratados com anti-
hipertensivo?

A redução da pressão arterial é o elemento mais importan-
te em termos de benefício para o portador de doença renal 
crônica (DRC), especialmente pela utilização de medicamen-
tos que, além dessa redução, possam diminuir ou retardar 
a progressão da albuminúria, recuperar a taxa de filtração 
glomerular e baixar os níveis de creatinina sérica. Todas as 
diretrizes sugerem uma terapia anti-hipertensiva em pacien-
tes com doença renal crônica que seja capaz de controlar a 
meta de pressão arterial em patamares recomendados. No 
entanto, os pacientes com DRC que não atingirem as me-
tas de pressão arterial recomendadas em ensaios clínicos ou 
aqueles com microalbuminúria podem necessitar de trata-
mento anti-hipertensivo adicional para atingir as metas de 
pressão arterial, enquanto aqueles com albuminúria normal 
não precisam de tal tratamento, podendo utilizar a mono-
terapia, principalmente com os inibidores do sistema renina 
angiotensina (BRA / IECA).

Com base em sua experiência, qual é o papel 
dos bloqueadores dos canais de cálcio (BCC), em 
especial os da nova geração, em pacientes com 
insuficiência renal e hipertensão?

Os bloqueadores dos canais de cálcio, de uma maneira 
geral, são potentes e seguros agentes anti-hipertensivos. 
Os efeitos colaterais relacionados ao uso desses fármacos 
foram altamente reduzidos nos BCCs de terceira geração, 
nos quais também fica evidente o efeito protetor sobre a 
perda de filtração glomerular. Sendo assim, além do efeito 
anti-hipertensivo, os BCCs de terceira geração, como o ler-
canidipino, permitem que se faça uma abordagem diferente 
para indivíduos com insuficiência renal e hipertensão com 
vistas à proteção renal.

Aparentemente, apenas alguns antagonistas do 
cálcio, como o lercanidipino, dilatam a arteríola 
eferente renal. Qual é a importância dessa 
propriedade para a proteção renal?

Resumidamente falando, os BCCs tradicionais dilatam as 
arteríolas aferentes, enquanto as arteríolas eferentes não 
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são afetadas pela ação dilatadora desses agentes. Isso leva 
a um aumento da pressão capilar glomerular, o que pode 
resultar em elevação da pressão intraglomerular, proteinúria 
e, em último caso, dano renal. O lercanidipino parece pro-
porcionar a proteção renal de um modo semelhante ao dos 
inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), pro-
vavelmente graças ao seu mecanismo de ação, que atinge 
diretamente as arteríolas renais eferentes. Assim, o lercanidi-
pino pode desempenhar um papel útil não apenas na gestão 
da hipertensão mas também na proteção renal de pacientes 
hipertensos.

Que benefícios estão associados ao aumento da 
lipofilicidade do lercanidipino?

Um fármaco lipofílico é rapidamente absorvido, promove 
uma seletividade vascular maior e uma duração mais longa 
de ação, o que permite que a dosagem seja administrada 
uma vez por dia. Apesar de sua eficácia anti-hipertensiva, os 
antagonistas de cálcio di-hidropiridinos são muitas vezes re-
lacionados a efeitos colaterais responsáveis pela interrupção 
do tratamento ou substituição por drogas de outra classe. O 
lercanidipino é um antagonista do cálcio de terceira geração, 
com elevada lipofilicidade e seletividade vascular, o que lhe 
confere um efeito anti-hipertensivo gradual e prolongado, 
além de uma boa tolerabilidade em comparação com outros 
bloqueadores dos canais de cálcio di-hidropiridinos. Em vir-
tude de sua grande lipofilicidade e elevada distribuição na 
membrana, o lercanidipino combina uma curta meia-vida 
plasmática com uma ação de longa duração. Assim, a dis-
tribuição preferencial da droga na membrana das células 
do músculo liso resulta na farmacocinética controlada por 
membrana, que é caracterizada por um efeito farmacológi-
co prolongado. Em comparação com outros antagonistas de 
cálcio, o lercanidipino caracteriza-se por um início gradual e 
duração de longa duração de ação, apesar de ter os níveis 
plasmáticos decrescentes.

Qual a importância de uma associação tripla entre 
lercanidipino, BRA e diuréticos?

O emprego de combinação tripla é sempre indicado pa-
ra indivíduos com hipertensão de difícil controle, quando às 
vezes se necessita de uma quarta ou até quinta associação. 
Indivíduos com insuficiência renal de grau avançado não 
respondem ao uso de diuréticos tiazídicos. E, nesses casos, 
diuréticos de alça, como a furosemida, devem produzir uma 
melhor resposta no controle da PA, especialmente ajudan-
do a regular o volume hídrico quando existirem sinais de 
descompensação cardíaca. Assim, antes de introduzir uma 
terapia tríplice, devem ser otimizadas as doses dos BRAs ou 
IECAs e do BCC (lercanidipino), dando-se preferência pelos 
BCCs de terceira geração, que já demonstraram resultados 
na proteção renal.

De acordo com os resultados do estudo DIAL, o 
lercanidipino é semelhante aos inibidores da enzima 
de conversão da angiotensina (IECA) quanto aos 
efeitos benéficos exercidos sobre o rim. Para quais 
pacientes com insuficiência renal deve-se escolher o 
lercanipidino como tratamento anti-hipertensivo?

O estudo DIAL comparou a eficácia do lercanidipino com 
a de um IECA sobre a redução na excreção urinária de al-
bumina e o controle da pressão arterial em hipertensos de 
grau leve a moderado com diabetes tipo 2 e microalbumi-
núria persistente. Observou-se uma redução significativa na 
pressão sistólica e diastólica, além de importante redução na 
excreção urinária de albumina, em ambos os grupos de tra-
tamento. Assim sendo, o lercanidipino pode ser uma escolha 
apropriada para uma população com esse tipo de deman-
da. Destaque-se que esse estudo comparou um BCC a um 
medicamento-padrão na proteção renal. 

Combinações de lercanidipino com inibidores da 
ECA ou BRA podem oferecer benefícios adicionais?

As principais vantagens da terapia de combinação em re-
lação à monoterapia não se resumem à redução da dose e 
à melhoria da eficácia e dos efeitos adversos, mas também 
devem ser considerados o aumento da proteção renal e a 
redução de risco cardiovascular. Quando o lercanidipino é 
associado ao IECA, demonstram sinergismo, proporcionan-
do assim maior eficácia adicionada a redução de eventos 
adversos, além de potencializar os efeitos renoprotetores. O 
estudo Zafra mostrou que o lercanidipino melhora a função 
renal a médio prazo e reduz a proteinúria quando associada 
a um BRA. Esse estudo sugeriu que, a longo prazo, a terapia 
anti-hipertensiva com lercanidipino pode produzir proteção 
renal específica para além do seu efeito pressórico. 

Qual a sua recomendação para o tratamento de 
pacientes com hipertensão e insuficiência renal, na 
prática, todos os dias?

No primeiro momento, identificar a causa determinante 
da doença renal crônica, depois, classificar o grau de dis-
função — geralmente situando o paciente entre 30% e 60% 
do grau de filtração glomerular. Como a causa determinante 
mais comum na minha prática clínica é a HAS mal tratada e, 
portanto, descontrolada (fora da meta). A minha primeira 
determinação é a redução da pressão arterial, especialmente 
com bloqueio do sistema renina-angiotesina, independente-
mente dos valores da creatinina sérica. Nesse caso, a maior 
preocupação é com os níveis de potássio sérico. O uso de 
combinações de fármaco é mandatório. E as opções são:

a) o emprego de BCCs, preferencialmente aqueles que já 
demonstraram ser úteis na redução da proteinúria;

b) o emprego de diuréticos de alça, como a furosemida. 
Lembro, ainda, o valor de promover reduções orientadas da 
ingestão de sódio e preparar esse paciente para o caminho 
não desejado, mas esperado, da diálise renal.
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O Escitalopram na Melhora do Sono 
das Mulheres com Fogachos na Peri  
e Pós Menopausa

Menopause 19(8):848-855, Ago 2012

Mineapolis, EE.UU. 
Os distúrbios do sono são comuns durante a menopausa 

e, em geral, são atribuídos aos fogachos noturnos que 
ocorrem frequentemente nesta etapa da vida. No entanto, 
ainda não existem dados suficientes com relação ao papel 
dos fogachos sobre os distúrbios do sono observados em 
mulheres na perimenopausa e pós-menopausa. 

Devido a questões relacionadas com o risco e o benefício 
do tratamento, o uso de terapia de reposição hormonal nas 
mulheres na perimenopausa e pós-menopausa diminuiu 
nos últimos tempos. Por outro lado, o uso de fármacos 
antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação 
de serotonina e os inibidores da recaptação de noradrenalina 
e serotonina vem aumentando, já que eles estão associados à 
diminuição dos sintomas da menopausa. 

Deve-se considerar que os efeitos adversos do tratamento 
antidepressivo representam um obstáculo ao seu uso. Entre 
estes efeitos adversos, destacam-se a insônia e a sonolência. 
Entretanto, os inibidores seletivos da recaptação de 
serotonina e os inibidores da recaptação de noradrenalina e 
serotonina parecem melhorar o sono e diminuir os fogachos 
nas mulheres na perimenopausa e pós-menopausa. 

Foi realizado um estudo randomizado, duplo cego e 
controlado com placebo tendo como objetivo avaliar o efeito 
do tratamento com o escitalopram – um inibidor seletivo da 
recaptação de serotonina – sobre a frequência e intensidade 
dos fogachos em mulheres pós-menopausa. 

Foram analisadas a qualidade subjetiva do sono e os 
sintomas de insônia no grupo escitalopram e no grupo placebo.

O estudo incluiu mulheres entre 40 e 62 anos de idade 
iniciando a menopausa ou na pós-menopausa. Também 
foram incluídas mulheres submetidas à histerectomia 
com conservação de um ou ambos os ovários e que 
apresentavam nível de hormônio folículo estimulante (FSH) 
maior que 20 UI/L e nível de estradiol ≥ 50 pg/ml. 

As pacientes deveriam apresentar 28 ou mais episódios de 
fogachos ou sudorese noturna por semana. Estes sintomas 
deveriam ser de forte intensidade em pelo menos 4 dias 
da semana. Como mencionado anteriormente, o objetivo 
principal do estudo foi avaliar a eficácia do escitalopram 
sobre a frequência e intensidade dos fogachos. Também 
foi avaliada a presença de insônia utilizando o questionário 
Índice de Gravidade da Insônia, enquanto que a qualidade 
subjetiva do sono foi avaliada pelo Índice de Qualidade de 
Sono de Pittsburgh. 

Claves Farmacología Clínica 4 (2015) 19-17

As avaliações foram realizadas com quatro e oito 
semanas de tratamento. Os pacientes preencheram 
registros diários com o objetivo de conhecer a frequência 
e a intensidade dos fogachos. As mulheres foram 
randomizadas para dois grupos: escitalopram 10 mg/dia ou 
placebo, durante um período de oito semanas. 

As avaliações foram realizadas com quatro e oito 
semanas. Nas mulheres que não apresentaram redução 
de 50% ou mais na frequência dos fogachos após quatro 
semanas do estudo, a dose do escitalopram foi aumentada 
para 20 mg/dia.

No total, 104 pacientes receberam tratamento com 
escitalopram, enquanto que 101 mulheres entraram no 
grupo placebo. A média de idade foi de 53,9 anos. A 
frequência média de fogachos/dia foi de 9,78 no início 
do estudo e a frequência de insônia leve foi de 37,6%, 
insônia moderada de 26,8% e insônia importante de 
5,9%. Após oito semanas de tratamento com escitalopram, 
observou-se redução na pontuação do Índice de Gravidade 
da Insônia, em comparação com o grupo placebo. Houve 
redução de 41% com o escitalopram e de 24% com o 
placebo. A diferença entre os grupos foi significativa já 
com quatro semanas, e se manteve estável até a oitava 
semana. O efeito do escitalopram não diferiu conforme as 
características das pacientes avaliadas no início do estudo. 
Assim, não houve diferenças entre as mulheres com insônia 
moderada a grave e as demais mulheres quanto aos efeitos 
do tratamento com escitalopram. Qualidade subjetiva de 
sono inadequada esteve presente em 39,5% das mulheres 
no início do estudo. 

O escitalopram reduziu a pontuação do Índice de 
Qualidade de Sono de Pittsburgh em 32% com oito semanas 
de tratamento, enquanto que o placebo se associou à 
redução de 17% deste índice. Este resultado foi semelhante 
ao observado com quatro semanas de tratamento. 

A melhora clínica entre 4 e 8 semanas foi mais 
frequente no grupo escitalopram, mas esta diferença não 
foi estatisticamente significante. Do mesmo modo que a 
insônia, o efeito do escitalopram não diferiu conforme as 
características iniciais das pacientes. Também não houve 
diferenças ao analisar o subgrupo de pacientes com pior 
qualidade de sono. Quanto à aderência terapêutica, 
87% das pacientes fizeram uso de pelo menos 70% dos 
comprimidos indicados, o que indica boa aderência. 

Efeitos adversos ocorreram em 53% das mulheres 
tratadas com escitalopram e em 63% daquelas do grupo 
placebo. Não houve diferenças entre os grupos quanto à 
ocorrência de fadiga, dificuldade para dormir, insônia ou 
tontura.

De acordo com os resultados obtidos, o tratamento com 
escitalopram 10 mg/dia ou 20 mg/dia em mulheres com 
fogachos relacionados à menopausa melhorou a qualidade 
do sono e diminuiu a insônia. Assim, pode-se afirmar que 
o uso de escitalopram não causa distúrbios do sono e é 
útil para mulheres que necessitam alívio dos fogachos 
relacionados à menopausa. 

Coincidente com outros estudos, os distúrbios do sono 
foram frequentes nas mulheres com fogachos. Isso ocorreu 
mesmo com a exclusão das mulheres com doenças que 
possam apresentar distúrbios do sono, como depressão e 
ansiedade. 

O início do tratamento com escitalopram não piorou o 
sono, como poderia se esperar com o uso de um inibidor 
seletivo da recaptação de serotonina. Pelo contrário, o uso 
do escitalopram melhorou a qualidade do sono e reduziu o 
nível de insônia. Esse benefício foi observado em pacientes 

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.

Novedades seleccionadas
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sobrevida aproximadamente 2,5 meses (mediana) maior do 
que a mitoxantrona e a prednisona. Alguns estudos prévios 
não demonstraram benefícios com o uso da quimioterapia 
associada à TSA, porém esses estudos foram pequenos 
e incluíram principalmente pacientes com pouca massa 
tumoral. A definição de doença com alta morbimortalidade 
compreende a presença de metástases viscerais, metástases 
ósseas fora do esqueleto axial, elevado número de lesões ou 
uma combinação desses critérios.

O objetivo do presente estudo foi comparar o tratamento 
com TSA isoladamente com o tratamento com TSA e 
docetaxel (TSA + DOCE) como esquema inicial para 
o câncer de próstata metastático hormônio-sensível. 
Prospectivamente, foi realizada a estratificação conforme a 
magnitude da massa tumoral metastática. 

Este estudo, multicêntrico, foi iniciado em 2005 e 
coordenado pelo Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG). O protocolo do estudo foi aprovado pelos comitês 
de ética das instituições participantes e os indivíduos incluídos 
assinaram os termos de consentimento informado. Foram 
selecionados pacientes com diagnóstico histopatológico ou 
clínico de câncer de próstata associado a níveis elevados 
do antígeno prostático específico (PSA), sinais radiológicos 
compatíveis com metástase e pontuação ECOG de 0, 1 ou 2 
(a escala ECOG varia de 0 a 5, sendo que as pontuações mais 
altas indicam maior incapacidade). A TSA prévia foi permitida 
nos casos pós-cirúrgicos, com duração do tratamento 
menor ou igual a 24 meses, e quando a progressão da 
doença ocorreu com mais de doze meses após a finalização 
do tratamento. Os pacientes em uso de TSA por doença 
metastática puderam ser incluídos se não houvesse sinais de 
progressão da doença e se o tratamento tivesse sido iniciado 
em até 120 dias antes da randomização. 

Os pacientes foram randomizados para receber TSA ou 
TSA + DOCE (docetaxel: 75 mg/m2 de superfície corpórea, a 
cada três semanas, por seis ciclos, com pré-medicação com 
dexametasona oral). Foi indicado ainda o uso diário de 500 
mg de cálcio e 400 UI de vitamina D. Os pacientes foram 
estratificados conforme a idade (< 70 anos ou ≥ 70 anos), 
a pontuação ECOG (0 a 2), o uso de bloqueio androgênico 
por mais de trinta dias, o uso de fármacos protetores do 
esqueleto (ácido zoledrônico, denosumabe), a duração 
da TSA prévia (< 12 meses e ≥ 12 meses) e a extensão da 
metástase (volume alto ou baixo).

Não foram permitidos modificação da dose da TSA 
durante o estudo nem o uso de hormonioterapia 
intermitente. Eram possíveis o uso de antiandrogênicos não 
esteroides, a castração (química ou cirúrgica) e o emprego 
de fatores de crescimento, a critério do investigador. Para o 
docetaxel, foram permitidas até duas modificações da dose 
(65 mg/m2 e 55 mg/m2), conforme os efeitos adversos. Se a 
administração do docetaxel fosse retardada por mais de três 
semanas em relação ao previsto, o fármaco era suspenso.

Os pacientes foram seguidos a cada três semanas 
durante a administração do docetaxel e, após, a cada três 
meses. Em cada visita, foram avaliados os níveis de PSA e 
realizadas tomografia computadorizada (TC) de abdômen 
e pelve, cintilografia óssea e radiografia de tórax. Os 
eventos adversos foram registrados a partir da data de 
randomização. A sobrevida global foi definida como o 
tempo até o óbito por qualquer causa.

A análise dos resultados foi feita pela intenção de tratar. 
Foi calculado o tamanho da amostra que proporcionaria 
um poder de 80% para detectar a diferença de 33,3% 
na sobrevida média global entre o grupo TSA e o grupo 
TSA + DOCE. No início do estudo, foram incluídos apenas 
pacientes com massa tumoral de alto volume, sendo o 
tamanho da amostra calculado em 568 pacientes. Após 
o início do estudo, foi realizada uma emenda para que se 
incluíssem pacientes com massa tumoral de baixo volume, 
o que estabeleceu uma amostra de 600 pacientes. Após 
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com diferentes características demográficas e clínicas, assim 
como com diferentes níveis de risco. 

Em estudos anteriores que incluíram mulheres com 
sintomas associados à menopausa, observou-se que o 
citalopram melhorou o sono, enquanto que os resultados 
com a paroxetina foram heterogêneos. 

Em outros estudos sobre o uso do escitalopram no 
tratamento das pacientes com depressão ou ansiedade, 
observou-se que a insônia foi um efeito adverso 
frequente. Outros autores encontraram que o uso 
dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina 
paroxetina e citalopram ou dos inibidores da recaptação 
de noradrenalina e serotonina venlafaxina e desvenlafaxina 
se associaram a maior frequência de insônia, fadiga ou 
tontura, em comparação ao placebo. 

As diferenças entre os achados obtidos com o uso 
do escitalopram e com os demais inibidores seletivos da 
recaptação de serotonina podem estar relacionados às 
características individuais de cada fármaco, os pacientes 
estudados e as ferramentas de avaliação utilizadas. 

Entre as limitações do presente estudo, os autores 
destacam que os resultados se aplicam apenas às mulheres 
sadias com fogachos na perimenopausa ou pós-menopausa, 
já que não foram incluídas pacientes com comorbidades, 
como depressão ou ansiedade. Além disso, os resultados 
são decorrentes de avaliação realizada durante período 
de oito semanas, sendo desconhecidos os efeitos do 
tratamento com escitalopram por períodos maiores. 

Por último, não foram feitas avaliações por 
polissonografia, nem utilizadas ferramentas objetivas de 
avaliação da insônia e da qualidade de sono, já que as 
ferramentas utilizadas no estudo foram de caráter subjetivo. 

O uso de escitalopram 10 mg/dia ou 20 mg/dia em 
mulheres sadias na perimenopausa ou pós-menopausa que 
apresentam fogachos, se associou à melhora na qualidade 
subjetiva do sono e à diminuição do nível de insônia. 
Assim, o escitalopram pode ser uma opção terapêutica no 
tratamento das mulheres que apresentam as manifestações 
clínicas mencionadas.

Información adiconal en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139401

Docetaxel no Tratamento do Câncer 
de Próstata

New England Journal of Medicine 373(8): 737-746, Ago 2015

Boston, EE.UU.
A terapia de supressão androgênica (TSA) é a 

recomendação atual para o tratamento do câncer de 
próstata metastático. Com o objetivo de melhorar a 
eficácia da TSA, ou de diminuir a sua morbidade, têm sido 
utilizados esquemas com a adoção de antiandrogênicos 
isoladamente, a administração intermitente da TSA e o 
uso de um antiandrogênico combinado com a castração 
química ou cirúrgica. Uma metanálise publicada em 2000 
(a Prostate Cancer Trialists’ Collaborative Group) relatou 
o aumento de 3% na sobrevida de pacientes em cinco 
anos com a administração concomitante de TSA e de um 
antiandrogênico não esteroide. No entanto, a maioria dos 
indivíduos desenvolveu resistência à TSA, de modo que a 
sobrevida de pacientes com câncer de próstata metastático 
foi de aproximadamente três anos. Nos pacientes com 
resistência à TSA, o tratamento com docetaxel promove 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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uma segunda emenda, o tamanho da amostra foi definido 
em 780 pacientes. Foram realizadas análises intermediárias 
provisórias e o estudo foi supervisionado por um comitê 
independente, a fim de detectar critérios para a sua 
finalização antecipada, por motivo fútil. 

Uma estatística descritiva foi utilizada para caracterizar 
os pacientes no início do estudo. O método de Kaplan-
Meier foi adotado para analisar a distribuição temporal 
dos eventos. O modelo de risco instantâneo proporcional 
de Cox foi empregado para estimar os quocientes de risco 
instantâneo (HR). O teste de ordem logarítmica foi usado 
para comparar a distribuição temporal dos eventos entre os 
dois grupos. As taxas de resposta foram comparadas pelo 
teste exato de Fisher. Os valores de p foram bilaterais. 

Foram incluídos 790 pacientes entre 2006 e 2012. Os 
pacientes foram randomizados para um dos dois grupos de 
tratamento (TSA: n = 393; TSA + DOCE: n = 397). A análise 
provisória preencheu os requisitos do comitê de segurança. 
O seguimento mediano foi de 28,9 meses. Ocorreram 136 
óbitos no grupo TSA e 101 óbitos no grupo TSA + DOCE. 

As características dos pacientes foram semelhantes entre 
os dois grupos. A idade mediana foi de 64 anos (variação: 
36-88 anos) no grupo TSA + DOCE e de 63 anos (variação: 
39-91 anos) no grupo TSA. A maioria dos pacientes (85%) 
era composta de brancos, 70% tinham pontuação ECOG 
de 0, 65% apresentavam metástase de alto volume, 60% 
tinham pontuação Gleason ≥ 8 e 73% não haviam recebido 
tratamento prévio.

A sobrevida global foi 13,6 meses maior no grupo  
TSA + DOCE do que no grupo TSA (57,6 meses vs.  
44 meses). O HR para óbito foi de 0,61 (IC 95%: 0,47 - 0,80; 
p < 0,001) no grupo TSA + DOCE. Ocorreram 85 óbitos 
relacionados ao câncer de próstata no grupo TSA + DOCE 
e 114 óbitos no grupo TSA. Os benefícios observados 
no grupo TSA + DOCE foram maiores no subgrupo de 
pacientes com doença avançada, no qual a sobrevida  
foi maior em 17 meses em comparação ao grupo TSA  
(49,2 meses vs. 32,2 meses; HR para óbito: 0,60;  
IC 95%: 0,45 - 0,81; p < 0,001). Os benefícios do 
tratamento com docetaxel foram observados em todos os 
subgrupos analisados.

A proporção de pacientes que apresentaram redução de 
0,2 ng/ml ou mais nos níveis de PSA em doze meses foi de 
27,7% no grupo TSA + DOCE e de 16,8% no grupo TSA 
(p < 0,001). O tempo mediano até o desenvolvimento de 
câncer de próstata resistente foi de 20,2 meses no grupo 
TSA + DOCE e de 11,7 meses no grupo TSA (HR: 0,61; 
IC 95%: 0,51 - 0,72; p < 0,001). O tempo mediano até a 
progressão da doença foi de 33 meses no grupo  
TSA + DOCE e de 19,8 meses no grupo TSA (HR: 0,61;  
IC 95%: 0,50 - 0,75; p < 0,001).

As reações adversas observadas nos pacientes sob  
TSA + DOCE foram fadiga (4%), reações alérgicas (2%), 
diarreia (1%), estomatite (1%), neuropatia motora (1%), 
neuropatia sensitiva (1%) e eventos tromboembólicos 
(1%). Um paciente apresentou morte súbita de causa 
desconhecida. No grupo TSA + DOCE, 6% dos pacientes 
apresentaram neutropenia febril e 2% apresentaram 
neutropenia com infecção comprovada. 

Aproximadamente 86% dos pacientes do grupo  
TSA + DOCE completaram os seis ciclos de tratamento com 
docetaxel (74% sem modificação da dose).

A melhora da sobrevida dos pacientes com câncer de 
próstata metastático resistente à castração ocorre com 
o uso de quimioterapia citotóxica, hormonioterapia de 
nova geração, imunoterapia e radiofármacos. No presente 
estudo, os investigadores demonstraram que o docetaxel, 
iniciando em associação com a TSA em pacientes com 
câncer de próstata metastático hormônio-sensível, promove 
melhores resultados do que o uso isolado da TSA, com 
maior tempo até o desenvolvimento de resistência ao 

tratamento, maior porcentagem de redução do PSA, 
menor número de óbitos em decorrência do câncer e maior 
sobrevida global. A melhora da sobrevida com o docetaxel 
foi evidente mesmo considerando que 51% dos pacientes 
do grupo TSA isolado acabaram recebendo docetaxel 
por progressão da doença. O benefício do docetaxel foi 
mais importante no subgrupo de pacientes com doença 
avançada. Não houve dados suficientes para analisar o 
efeito do docetaxel nos pacientes com doença inicial.

Um estudo randomizado prévio (GETUG-AFU15, 2013) 
com protocolo semelhante ao do presente estudo, que 
incluiu 380 pacientes com câncer de próstata metastático, 
não demonstrou sobrevida global maior com o tratamento 
combinado de TSA e docetaxel. A sobrevida no estudo 
GETUG-AFU15 foi mais prolongada do que no presente 
estudo (mediana de 54,2 meses com TSA isoladamente), 
sugerindo que as características basais dos pacientes são 
diferentes entre os estudos.

O estudo STAMPEDE, ainda em andamento, descreveu 
sobrevida global de 42 meses para os pacientes em uso de 
TSA isoladamente, valor semelhante ao do presente estudo. 
Os autores consideram que a análise completa do estudo 
STAMPEDE trará novos dados sobre o papel do docetaxel 
no tratamento do câncer de próstata hormônio-sensível. 

Concluindo, a combinação de TSA-padrão com seis ciclos 
de docetaxel aumentou significativamente a sobrevida global 
dos pacientes com câncer de próstata metastático hormônio-
sensível, em comparação com o uso isolado da TSA.

Información adiconal en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/148610

Efeitos Nefroprotetores dos 
Antagonistas dos Canais de Cálcio

Current Medical Research and Opinion 2013;29(12):1727-1735

Lausanne, Suíça
Estima-se que 30% da população adulta em geral 

apresente hipertensão arterial (HAS). Desse total, dois terços 
são idosos. A prevalência de HAS é maior, de até 90%, 
nos indivíduos com insuficiência renal, e estudos indicam 
que haja uma relação inversa entre a função renal e a 
prevalência de HAS. A associação entre HAS e função renal 
é ainda mais significativa nos portadores de diabetes. Assim, 
entre os pacientes com nefropatia diabética, a prevalência de 
HAS é de 41% naqueles que apresentam diabetes tipo 1 e 
de 93% nos que são acometidos pelo diabetes tipo 2 
e proteinúria. Em uma metanálise publicada em 2012 que 
incluiu 1.024.977 pacientes – 128.505 dos quais com 
diabetes – observou-se que a mortalidade foi maior, de 
1,2 a 1,9 vez, nos indivíduos diabéticos, em comparação 
com aqueles sem diabetes. Os estudos clínicos sobre HAS 
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têm investigado também os efeitos potenciais da proteção 
renal nos tratamentos anti-hipertensivos. A proteção renal 
é um objetivo desejável, pois a HAS se associa com o maior 
risco de lesão renal, o que pode levar a uma doença renal 
terminal e ao aumento da mortalidade. A possibilidade de 
proteção renal eficaz com anti-hipertensivos foi observada 
em diversos estudos de fase III, principalmente com 
inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs) e 
com bloqueadores do receptor de angiotensina II (BRAs). No 
entanto, pouco se sabe sobre os efeitos provocados nos rins 
pelos diferentes antagonistas dos canais de cálcio (ACCs) 
di-hidropiridínicos amplamente utilizados no tratamento da 
HAS, especialmente em combinação com IECAs ou BRAs. 

O objetivo do presente estudo foi analisar as evidências 
clínicas disponíveis sobre os efeitos dos ACCs anlodipino  
(o mais utilizado) e lercanidipino nos rins.

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de 
dados Medline e Embase sobre artigos publicados na língua 
inglesa a respeito do assunto até novembro de 2012. 
Os estudos foram selecionados de acordo com critérios 
específicos. Foi ainda realizada uma busca manual das 
referências bibliográficas dos artigos de interesse.

Foram encontrados seis estudos que avaliaram os efeitos 
do anlodipino sobre a função renal e três estudos sobre 
os efeitos do lercanidipino. Analisados em conjunto, os 
resultados provenientes de levantamentos pré-clínicos e 
clínicos indicaram que o anlodipino é menos eficaz que 
outros fármacos, principalmente os IECAs (ramipril), os 
BRAs (irbesartana e valsartana) e os betabloqueadores 
(metoprolol), no que diz respeito à proteção renal. O 
anlodipino parece ser útil para retardar a progressão das 
doenças renais, principalmente da nefropatia diabética, 
quando combinado com um bloqueador do sistema renina-
angiotensina. Segundo os resultados de um dos estudos, 
o lercanidipino apresentou benefícios semelhantes aos dos 
IECAs em termos de proteção renal, assim como benefícios 
adicionais quando associado a um bloqueador do sistema 
renina-angiotensina, como observado nos dois estudos 
restantes sobre esse ACC.

Não foram encontrados estudos que fizessem uma 
comparação direta entre os efeitos nefroprotetores do 
anlodipino e do lercanidipino.

Conforme observado, os ACCs di-hidropiridínicos 
convencionais, como o nifedipino e o anlodipino, podem 
aumentar significativamente a taxa de filtração glomerular e 
o fluxo circulatório renal, preferencialmente pela dilatação 
das arteríolas aferentes, o que pode causar hipertensão 
glomerular com consequente lesão renal, a menos que 
se controle adequadamente a pressão arterial. Isso ocorre 
porque os ACCs tradicionais, como o anlodipino, atuam 
predominantemente sobre os canais de cálcio tipo L, os 
quais promovem a dilatação da vasculatura sistêmica, 
com redução da pressão arterial; na vasculatura renal, 
a resposta vasodilatadora é observada apenas nos 
microvasos pré-glomerulares, como as arteríolas aferentes, 
porém não nas arteríolas eferentes. Esses efeitos sobre 
a vasculatura renal causam o mencionado aumento da 
pressão capilar glomerular, com consequente aumento 
da pressão intraglomerular, da proteinúria e lesão renal. 
O lercanidipino é um ACC de terceira geração, altamente 
seletivo para o músculo liso vascular, sem efeitos 
inotrópicos negativos e com alguns efeitos renoprotetores, 
os quais lhe dão o diferencial em relação aos ACCs di-
hidropiridínicos clássicos, como o nifedipino e o anlodipino. 
O lercanidipino promove ainda a vasodilatação das 
arteríolas aferentes e eferentes dos microvasos renais, com 
diminuição da pressão glomerular e redução da fração de 
filtração e da proteinúria, um nefroprotetor semelhante 
ao dos bloqueadores do sistema renina-angiotensina. As 
propriedades vasculares do lercanidipino trazem benefícios 

a outros leitos vasculares, como na retina, o que pode ser 
relevante em alguns pacientes, como os diabéticos.

Os resultados dos estudos pré-clínicos e clínicos 
analisados indicam que o anlodipino é menos eficaz em 
termos de proteção renal que outros anti--hipertensivos, 
como os IECAs, os BRAs e os betabloqueadores.

Apenas se observa o efeito benéfico do anlodipino 
em retardar a progressão de doença renal quando 
ele é associado a um bloqueador do sistema renina-
angiotensina. Por outro lado, o lercanidipino foi capaz de 
promover a proteção renal de forma semelhante à dos 
IECAs, provavelmente devido ao seu mecanismo de ação 
direta sobre as arteríolas renais aferentes e eferentes. 
Embora esses achados possam ser importantes, não foram 
realizadas comparações diretas entre o anlodipino e o 
lercanidipino quanto aos efeitos protetores renais. Ademais, 
como a seleção dos estudos foi baseada em critérios 
específicos, não se pode excluir um potencial viés. 

Concluindo, a escolha de um ACC não deve ser baseada 
apenas em seu efeito hipotensor, mas também em efeitos 
específicos em diferentes níveis, como na vasculatura renal. 
Assim, o lercanidipino pode ser útil no tratamento da HAS 
e também no tratamento da HAS associada à lesão de 
órgãos-alvo, como os rins.

Información adiconal en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/146068

Novas tendências no tratamento  
do paciente com câncer de próstata 

European Urology Supplements 7 2008;758-764

Cologne, Alemanha
O câncer de próstata é um dos principais problemas 

de saúde masculina em todo o mundo; na Europa, esse 
tipo de câncer representa 11% dos tumores do sexo 
masculino. Há mais de sessenta anos, sabe-se que esta 
neoplasia é dependente de andrógenos, motivo pelo qual, 
tradicionalmente, a terapia tem focado na redução dos 
níveis de testosterona, especialmente nos pacientes com 
câncer de próstata avançado ou metastático. Essa estratégia 
também é utilizada no tratamento de tumores em estágios 
anteriores, como tratamento adjuvante ou neoadjuvante, 
por exemplo, em pacientes com recidiva bioquímica (níveis 
elevados de antígeno prostático específico [PSA]) após 
terapias radicais, em casos de tumores agressivos e pouco 
diferenciados ou associada à quimioterapia. 

A privação androgênica pode ser realizada por castração 
cirúrgica ou farmacológica, sendo que esta última utiliza 
antiandrogênicos esteroides ou não esteroides, ou agonistas 
ou antagonistas do hormônio liberador do hormônio 
luteinizante (luteinising hormone-releasing hormone; LHRH) 
— ou ainda com a combinação desses fármacos. A principal 
estratégia de castração farmacológica atual é a utilização 
de agonistas do LHRH; ela vem substituindo em grande 
parte a orquiectomia bilateral, pois evita o incômodo físico 
e psicológico associado a esse procedimento. Além disso, 
a castração farmacológica é um tratamento reversível e 
permite a administração intermitente de terapia hormonal. 
Os agonistas do LHRH disponíveis no mercado são a 
leuprorrelina, a gosserrelina, a triptorelina e a buserelina, 
medicamentos que podem ser administrados em injeções 
de depósito mensalmente ou a cada dois, três ou seis meses 
(no caso da leuprorrelina). O objetivo da presente revisão foi 
avaliar o controle dos níveis de testosterona com o uso do 
acetato de leuprorrelina por meio de um novo sistema de 
administração, com a possibilidade de individualização do 
tratamento, conforme a necessidade de cada paciente.
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A presente revisão teve como base os dados de 
uma apresentação realizada em um simpósio dentro 
do congresso da Associação Europeia de Urologia em 
2008. O conteúdo foi extraído de revisões recentes de 
estudos clínicos relacionados ao tratamento do câncer 
de próstata localmente avançado com terapia hormonal. 
Foram avaliados especificamente os dados sobre a nova 
formulação do acetato de leuprorrelina.

A concentração de testosterona após a orquiectomia 
é o parâmetro utilizado para comparar diferentes 
estratégias de castração química, já que a maior parte 
da testosterona é sintetizada nos testículos, e seus níveis 
se mantêm mínimos e estáveis após o procedimento. 
Considera-se como parâmetro de castração química a 
concentração de andrógenos ≤ 50 ng/dL; esse era o limite 
inferior de detecção pelas técnicas adotadas na década 
de 1960. No entanto, estudos recentes que utilizaram a 
quimioluminescência observaram que a orquiectomia está 
associada a níveis de testosterona entre 10 e 30 ng/dL 
(geralmente menores que 20 ng/dL), motivo pelo qual a 
concentração de 20 ng/dL seria um valor de referência mais 
adequado para definir a castração, em vez de 50 ng/dL.

Em uma proporção considerável de indivíduos tratados 
com agonistas do LHRH não se observam níveis de 
testosterona comparáveis aos obtidos com a castração 
cirúrgica e, em certas ocasiões, são detectadas elevações 
eventuais (escapes) desse hormônio. Em 12,5% dos 
pacientes, a concentração de testosterona não é menor 
que 50 ng/dL; numa proporção de 13% a 46,4% deles, 
a concentração de testosterona não é menor que 20 ng/
dL; e em um segmento de 4% a 12,5% dos indivíduos 
em tratamento são detectados escapes de testosterona. 
Em até 10% dos pacientes, as administrações repetidas de 
agonistas do LHRH foram associadas ao aparecimento de 
picos transitórios discretos de testosterona. Como é alto 
o potencial de resposta das células do câncer de próstata 
à testosterona, é possível que a presença desse hormônio 
tenha impacto sobre a doença. Existem evidências de que 
pacientes tratados com análogos do LHRH que apresentam 
escapes de testosterona têm taxa de sobrevida bioquímica 
menor, e, se a concentração de testosterona for maior 
que 50 ng/dL, parece trazer benefício a associação de 
bicalutamida.

Existem evidências de que o desenvolvimento de 
formulações de depósito do acetato de leuprorrelina 
capazes de substituir o uso de injeções diárias melhorou a 
aderência terapêutica e a satisfação dos pacientes. Essa é 
a razão pela qual, atualmente, mais pacientes com câncer 
de próstata utilizam agonistas do LHRH para a supressão 
da testosterona. No entanto, o uso de microesferas 
liofilizadas de administração subcutânea parece não ser 
eficaz o suficiente para a manutenção de níveis baixos de 
testosterona. A nova formulação de liberação prolongada 
de leuprorrelina inclui um polímero biodegradável em um 
solvente biocompatível. Esses componentes são misturados 
antes da injeção subcutânea, quando se solidificam e são 
liberados de forma controlada, à medida que a matriz do 
polímero se degrada com o tempo. Esse fenômeno permite 
a liberação sustentada de leuprorrelina, com a manutenção 
de níveis plasmáticos clinicamente eficazes. É possível 
utilizar essa tecnologia em injeções mensais, trimestrais ou 
semestrais.

Três estudos multicêntricos abertos avaliaram a eficácia 
e a segurança de diferentes formulações que incluem esse 
novo sistema. Tais estudos observaram que a concentração 
de testosterona foi rapidamente reduzida nas primeiras 
duas a quatro semanas após a primeira administração. 
Depois de quatro semanas, foram detectados níveis 
de testosterona ≤ 50 ng/dL em 94%, 99% e 97% dos 
pacientes que utilizaram formulações para administração 

mensal, trimestral e semestral, respectivamente. Na 
finalização dos estudos, a concentração foi ≤ 50 ng/dL 
em 100%, 100% e 99% dos indivíduos nestes grupos, 
respectivamente (com média de testosterona de  
6,1 ± 4,3 ng/dL, 10,1 ± 0,7 ng/dL e 12,3 ± 2,1 ng/dL, 
respectivamente). Não foram observados escapes de 
testosterona relacionados à injeção, e a taxa de escape 
total foi de 0%, 1% e 1%, respectivamente. Não foram 
observadas diferenças entre as três formulações quanto 
aos efeitos adversos, principalmente fogachos e fadiga 
(associados aos baixos níveis de testosterona) e com 
intensidade de leve a moderada. Esses efeitos foram 
semelhantes aos relatados com o uso das formulações 
tradicionais de leuprorrelina. A nova tecnologia parece ser 
comparável à castração cirúrgica quanto à porcentagem de 
indivíduos que apresentam concentração de testosterona 
menor que 20 ng/dL. Ainda não existem dados suficientes 
sobre se o efeito dos agonistas do LHRH é semelhante ao 
da orquiectomia quanto à taxa de sobrevida.

Em um estudo com 200 pacientes com câncer de 
próstata realizado em cinco países europeus, observou-se 
que 83% dos indivíduos consideraram importante manter 
seu estilo de vida durante o tratamento hormonal, 67% 
acharam que os médicos deveriam levar em conta seu 
estilo de vida ao decidir as alternativas terapêuticas e 69% 
consideraram importante estar envolvidos na tomada de 
decisão sobre o tratamento. A terapia com análogos do 
LHRH permite maior adequação do tratamento com o 
estágio da doença e com as necessidades do paciente.

A terapia hormonal com análogos do LHRH tem 
substituído, em grande parte, a castração cirúrgica como 
tratamento do câncer de próstata avançado e metastático. 
As novas formulações dos agonistas do LHRH parecem 
ser importantes para a manutenção de níveis baixos 
de testosterona, porém é necessária a monitorização 
frequente das concentrações de testosterona. O novo 
sistema de administração de leuprorrelina melhora 
a supressão androgênica, com poucos escapes de 
testosterona e com a possibilidade de escolha de doses 
mensais, trimestrais ou semestrais, o que permite a 
individualização do tratamento.

Infomación adiconal en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/146839

Comentario

Dra. Carina Meira Abrahão
Oncologista clínica do Centro Oncológico Antônio Ermí-
rio de Moraes - São Paulo
Membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia 
Clínica
O câncer de próstata tem alta incidência entre homens 

e representa um problema de saúde pública relevan-
te mundialmente. O conhecimento dessa doença tão 
heterogênea é crucial para definir a melhor forma de 
manejá-la.
A terapia de privação de andrógeno é a base do trata-

mento do câncer de próstata avançado ou metastático. 
No entanto, a hormonioterapia tem sido cada vez mais 
usada em etapas precoces do câncer de próstata, tan-
to na recidiva bioquímica, em pacientes diagnosticados 
inicialmente com doença agressiva, como no contexto 
de terapia combinada com radiação.
Em 1941, Huggins et al.1 descobriram que o câncer de 

próstata é andrógeno dependente e que a castração se-
ria capaz de diminuir o tamanho do tumor; em alguns 
casos, promovia a regressão das metástases. Desde en-
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tão, utiliza-se o conceito da hormonioterapia no trata-
mento desse tipo de câncer.
Atualmente, grande parte dos casos de câncer de 

próstata é diagnosticada em pacientes assintomáticos. 
O rastreamento já é bem estabelecido e deve ser fei-
to através do toque retal e da medida do PSA sérico. 
Quando o teste de PSA foi desenvolvido, em primeiro 
lugar, o limite superior do normal para o PSA foi pen-
sado para ser de 4 ng/mL. No entanto, estudos subse-
quentes revelaram que o nível de PSA isoladamente 
não garante a ausência de câncer da próstata2. Sabe-
mos que quando há aumento no nível de PSA, o mesmo 
acontece com o risco da doença. Quando o PSA é de 1 
ng/mL, o câncer pode ser detectado em cerca de 8% dos 
homens, se uma biópsia é realizada2. Com um nível de 
PSA entre 4 e 10 ng/mL, a probabilidade de encontrar 
o câncer da próstata é de cerca de 25%; com um nível 
acima de 10 ng/mL, o risco é muito mais elevado2.
O efeito da privação de testosterona no organismo 

pode ser conseguido pela orquiectomia bilateral ou 
pelo uso de medicamentos agonistas de LHRH (leupro-
rrelina ou gosserrelina), os quais apresentam o mesmo 
impacto sobre a sobrevida. 
A orquiectomia bilateral é um procedimento de baixo 

custo efetivo, capaz de proporcionar uma rápida re-
dução dos níveis de testosterona a níveis de castração, 
beneficiando pacientes sintomáticos, como por exem-
plo, aqueles com dor óssea, obstrução urinária e com-
pressão medular3. A castração cirúrgica é um método 
irreversível.
Com relação ao tratamento medicamentoso, o mais 

usado para alcançar o bloqueio hormonal são os aná-
logos de LHRH, que têm por princípio atuar no eixo 
hipotálamo-hipofisário4. Entre suas vantagens está o 
bloqueio medicamentoso temporário, que represen-
ta uma importante vantagem naqueles pacientes com 
considerável impacto psicológico da orquiectomia. 
Além disso, o tratamento pode ser interrompido, caso 
os sintomas de hipogonadismo sejam um impeditivo da 
continuidade. No entanto, como desvantagem, existe a 
preocupação associada aos efeitos potencialmente pre-
judiciais do “fenômeno flare”, que acontece devido a 
um estímulo inicial aos receptores de LHRH na hipófise. 
Esse estímulo ocasiona o aumento da produção de tes-
tosterona, que começa cerca de dois ou três dias após a 
primeira injeção e se mantém durante a primeira sema-
na de terapia. Assim, torna-se necessária a adoção de 
terapia concomitante com um antiandrogênico perifé-
rico por um período de duas semanas, o que diminui a 
incidência do flare4.
As decisões que envolvem o tratamento de pacientes 

com câncer de próstata são baseadas em diversas va-
riáveis, tanto do ponto de vista oncológico quanto do 
social, clínico-laboratorial e da expectativa de vida.  
Cassileth et al.5, em um estudo com 159 pacientes com 

câncer de próstata metastático, avaliaram a preferên-
cia dos pacientes em relação ao tipo de tratamento. 
Todos preencheram um questionário após receber in-
formações sobre riscos e benefícios dos tratamentos 
cirúrgico e hormonal. Apenas 22% deles escolheram a 
orquiectomia como opção de castração. Os principais 
motivos relatados para a escolha da hormonioterapia 
foram: evitar a cirurgia (36%), eficácia da castração 
(18%), conveniência da posologia (10%) e sugestão do 
médico (10%)5. 
Historicamente, a leuprorrelina mensal foi o primeiro 

agonista de LHRH avaliado como um tratamento para 
o câncer de próstata avançado. A vantagem do uso da 
leuprorrelina em relação à terapia com estrógenos era 
a menor incidência de toxicidade cardiovascular.

O nível de testosterona atual definido pelo Food and 
Drug Administration (FDA) para a castração médica com 
antiandrogênicos é de 50 ng/dl. Esse valor é baseado 
em métodos laboratoriais antigos, que utilizaram uma 
técnica de diluição com detecção-limite de 50 ng/dl. No 
entanto, técnicas mais modernas de quimiluminescên-
cia modificaram os níveis de castração com valores de 
testosterona que variam de 10 ng/dl a 30 ng/dl. Nestes 
estudos realizados até que se chegasse a esse interva-
lo, os níveis de testosterona raramente eram superiores 
a 20 ng/dl. Esses dados sugerem que a monitorização 
da eficácia do bloqueio androgênico se dá através dos 
níveis séricos da testosterona, que devem diminuir 
a níveis abaixo de 20 ng/dl, em vez da convencional  
50 ng/dl6.
No entanto, uma parcela significativa dos pacientes 

não consegue atingir níveis de castração de andróge-
nos após a terapia hormonal, o que tem impacto na so-
brevida, na taxa de resposta e na qualidade de vida do 
paciente. Estudo retrospectivo recente de Morote et al.7 
mostrou que os pacientes que fizeram uso da terapia 
com análogos de LHRH obtiveram uma ótima resposta 
e com baixas taxas de recidiva bioquímica em compa-
ração com aqueles que não o fizeram. 
A discussão sobre qual seria o nível ideal de castração 

e o questionamento acerca da capacidade dos análogos 
hoje disponíveis no mercado de atingir esses níveis são 
abordados no artigo de Richard Berges et al.,com ênfase 
nas formulações do medicamento Eligard® (acetato de 
leuprorrelina).
O medicamento Eligard® tem se mostrado eficaz no 

controle dos níveis de testosterona através do uso de 
suas formulações de longa duração, que possibilitam 
um tratamento individualizado aos pacientes de acor-
do com as três injeções disponíveis: mensal, trimestral 
e semestral.
As primeiras formulações de depósito da leuprorrelina 

continham microesferas liofilizadas que, em estudos pos-
teriores, demonstraram falha em atingir o nível adequa-
do de supressão da testosterona. A nova formulação de 
Eligard® apresenta o Atrigel®, um novo sistema de libe-
ração que é constituído por um polímero biodegradável 
de D, L-lactídeo-coácido glicólico (PLGA), que permite 
uma rápida e duradoura supressão da testosterona. 
Para alguns pacientes, por exemplo aqueles com baixa 

complacência ou aqueles que viajam com frequência, a 
opção de uso de um agonista de LHRH de maior duração 
traz benefícios. A única formulação semestral disponível 
no mercado brasileiro atualmente é o Eligard®.
A ideia de menos desconforto e dor, melhor qualidade 

de vida e menos lembretes da doença foram as principais 
razões apontadas para a preferência de menos injeções6.
Por outro lado, os pacientes que preferem um acom-

panhamento médico mais de perto podem escolher as 
apresentações mensal ou trimestral. No entanto, tam-
bém devem ser considerados o status e a gravidade da 
doença para a escolha da melhor abordagem.
Três estudos multicêntricos randomizados avaliaram 

a eficácia e a segurança das três formulações do Eli-
gard®8,9,10. Os níveis de testosterona diminuíram rapi-
damente num período de duas a quatro semanas após 
a primeira injeção com cada uma das três formulações 
de depósito6. Em aproximadamente um mês, os doen-
tes atingiram níveis de testosterona inferiores a 50 ng/
dl, tanto nas formulações mensal (94%) e trimestral  
(99 %) quanto na semestral (97 %)6.
Além disso, níveis de testosterona inferiores a 20 ng/

dl também foram atingidos em 98%, 94%, e 88% dos 
pacientes tratados com Eligard® mensal, Eligard® tri-
mestral e Eligard® semestral, respectivamente6.
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selecionados pacientes com recidiva bioquímica (níveis de 
PSA > 3 ng/ml) não metastática de adenocarcinoma de 
próstata após radioterapia (pelo menos um ano antes do 
estudo) ou após cirurgia posterior à radioterapia. Foram 
incluídos 1.386 pacientes, sendo que 690 receberam TSA 
intermitente e 696 receberam TSA contínua, todos eles 
seguidos por uma mediana de 6,9 anos. Permitiu-se a 
inclusão de pacientes que fizeram uso prévio de TSA, desde 
que ela tivesse sido interrompida um ano antes (ou mais) 
da inclusão; os níveis plasmáticos de testosterona deveriam 
estar acima de 5 nmol/l quando do início do estudo. O 
tratamento intermitente foi associado à elevação posterior 
da testosterona em 35% dos pacientes e a níveis de 
testosterona acima do limite em 79% dos casos. A terapia 
intermitente também se associou a benefícios em termos 
de qualidade de vida, incluindo aspectos como função 
física, fadiga, transtornos urinários, fogachos, função sexual 
e libido. Não foram observadas diferenças significativas 
entre os grupos quanto às taxas de efeitos adversos e de 
sobrevida global (a sobrevida global foi de 8,8 anos no 
grupo intermitente e de 9,1 anos no grupo contínuo; hazard 
ratio [HR]: 1,02; IC 95%: 0,86 a 1,21), com 18% e 15% 
de mortalidade acumulada pela doença em sete anos nos 
grupos intermitente e contínuo, respectivamente (p = 0,24). 

O presente estudo teve como objetivo avaliar se um 
nadir menor dos níveis de testosterona tem relação com a 
progressão da doença.

Os pacientes foram submetidos à TSA contínua por 
orquiectomia ou por uso de agonistas do LHRH em 
combinação com antiandrogênicos não esteroides, sendo 
os últimos administrados durante pelo menos quatro 
semanas. Foi considerada resistência à castração a presença 
de três determinações sucessivas (com pelo menos um 
mês de intervalo) com níveis de PSA acima de 4 ng/ml e/ou 
sinais novos de doença clínica e testosterona em níveis de 
castração (< 3 nmol/l). Foram avaliadas a sobrevida global e 
a sobrevida relacionada à doença (inclusive a história clínica 
dos pacientes que evoluíram para óbito). Os pacientes 
foram agrupados conforme os níveis de testosterona 
plasmática: ≤ 0,7, 0,7 a < 1,7 e ≥ 1,7 nmol/l. Foram 
avaliadas as seguintes variáveis: idade, pontuação ECOG 
(0 ou 1), escore de Gleason (< 7, 7 ou > 7), antecedente 
de prostatectomia, níveis de PSA (3 a 15 vs. > 15 ng/ml) e 
tempo desde a radioterapia radical (1 a 3 anos vs. > 3 anos).  
A análise estatística foi feita pelo teste qui-quadrado, 
curvas de Kaplan-Meier, modelo de regressão de Cox e 
procedimento de ajuste de Hochberg; foram considerados 
significativos valores de p < 0,05.

Dos 696 pacientes sob TSA contínua incluídos no 
presente estudo, 226 apresentaram resistência à castração 
após uma mediana de 10 anos, com taxa de sobrevida 
livre de eventos em cinco anos de 69% (IC 95%: 65% a 
72%). No primeiro ano, 93% dos pacientes realizaram 
três ou mais determinações da concentração plasmática 
de testosterona. Nadir de testosterona ≤ 0,7, > 0,7 a 
< 1,7 e ≥ 1,7 nmol/l ocorreu em 78%, 21% e 1% dos 
pacientes, respectivamente, e em 53%, 42% e 5% dos 
homens a mediana de testosterona esteve distribuída 
nessas três faixas, respectivamente; os níveis máximos 
de testosterona estiveram nessas faixas em 27%, 50% e 
23%, respectivamente. O nadir de testosterona durante o 
primeiro ano se associou à idade (p < 0,001), sendo que 
níveis mais baixos foram observados nos indivíduos com 
maior idade. Foi observada diferença significativa entre as 
três categorias de níveis de testosterona conforme o tempo 
decorrido até a resistência à castração (p = 0,024). Nos 
indivíduos cujo nadir de testosterona não foi ≤ 0,7 nmol/l, 
houve maior probabilidade de ocorrer resistência (HR: 1,62; 
IC 95%: 1,20 a 2,18 na segunda categoria e HR: 1,90;  
IC 95%: 0,778 a 4,70 na terceira). A mediana de 
testosterona > 0,7 nmol/l se associou ao maior risco de 

Uma vez que não houve diferença entre as três formu-
lações em relação a efeitos adversos e à eficácia, o mé-
dico tem a possibilidade de oferecer uma abordagem 
mais individualizada aos pacientes; da mesma forma, o 
paciente tem a liberdade de optar pelo tratamento que 
mais se adapte à sua realidade e logística.
No entanto, os níveis de testosterona devem ser moni-

torizados com frequência durante a terapia, indepen-
dentemente do agonista de LHRH utilizado.
O que o estudo demonstra claramente é que, naqueles 

pacientes com doença prostática localmente avança-
da, o Eligard® possui eficácia demonstrada e mantida, 
além de oferecer maior flexibilidade na terapêutica. 
Tal fenômeno é altamente aplicável à prática clínica. 
No entanto, ressalva-se o fato de que os estudos não 
contemplaram pacientes com câncer de próstata em 
estágios iniciais ou metastáticos e questiona-se se ha-
veria ou não a mesma eficácia dessas formulações em 
tais cenários.

Referências bibliográficas
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*http://www.zodiac.com.br/Arquivos/bulas/Eligard_Bula_Paciente.pdf

Testosterona e Terapia de Supressão 
Androgênica

Journal of Clinical Oncology 33(10): 1151-1156, Abr 2015

Toronto, Canadá
Os homens com câncer de próstata avançado podem 

receber terapia de supressão androgênica (TSA) para 
manter os níveis plasmáticos de testosterona semelhantes 
aos alcançados com a castração (entre 0,7 e 1,7 nmol/l), 
objetivando a regressão da doença. Os análogos do 
hormônio liberador do hormônio luteinizante (luteinizing 
hormone-releasing hormone [LHRH]) estão associados a 
uma resposta heterogênea dos níveis de testosterona, sendo 
que em algumas ocasiões a concentração deste hormônio 
está acima da ideal para considerar castração. Além disso, 
13% dos pacientes eventualmente apresentam picos de 
testosterona acima de 1,7 nmol/l. Existem evidências de 
que níveis menores que 0,7 nmol/l estão associados à maior 
sobrevida do paciente e ao maior tempo até a ocorrência 
de progressão da doença. A TSA intermitente consiste em 
interromper a terapia após um período de seis a nove meses 
de tratamento, o que permite que os níveis de testosterona 
e do antígeno prostático específico (PSA) aumentem até um 
limite, quando se reinicia a terapia.

O estudo PR7 teve como objetivo demonstrar que a 
terapia intermitente não é inferior à contínua. Foram 
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resistência (HR: 1,34; IC 95%: 1,04 a 1,75 no segundo grupo 
e HR: 1,97; IC 95%: 1,18 a 3,26 no terceiro; p = 0,01). A 
presença de picos de testosterona com níveis máximos acima 
de 0,7 nmol/l foi associada à tendência de maior progressão 
até resistência na segunda categoria (HR: 1,13; IC 95%: 0,83 
a 1,55) e à taxa significativamente maior no terceiro grupo 
(HF: 1,59; IC 95%: 1,12 a 2,21; p = 0,03).

Quanto à sobrevida relacionada à doença, o nadir de 
testosterona > 0,7 nmol/l foi associado à probabilidade 
significativamente maior de óbito (HR: 2,28;  
IC 95%: 1,28 a 3,38 com níveis de 0,7 a 1,7; e HR: 2,93;  
IC 95%: 0,70 a 12,3 com níveis ≥ 1,7 nmol/l). Níveis 
máximos de testosterona ≥ 1,7 nmol/l também foram um 
fator de risco para a mortalidade por câncer de próstata 
(p = 0,024). O tempo transcorrido desde o surgimento 
de resistência até o óbito foi menor nos indivíduos com 
nadir de testosterona ≥ 1,7 nmol/l, em comparação com 
o tempo dos outros grupos (HR: 2,8; IC 95%: 1,15 a 
8,86). Os níveis basais de PSA e escore de Gleason > 7 
apresentaram correlação com o tempo até a ocorrência de 
resistência. Esses fatores, assim como a idade, também se 
correlacionaram com a sobrevida relacionada ao câncer. 

O presente estudo demonstrou que, durante a TSA, 
os níveis de testosterona no primeiro ano de tratamento 
apresentam correlação com a ocorrência de resistência à 
castração. Em muitos pacientes que recebem agonistas do 
LHRH, a supressão da testosterona não é completa, em 
comparação com a castração cirúrgica, e níveis maiores 
de testosterona se associam à pior sobrevida, motivo pelo 
qual são importantes a monitorização regular desses níveis 
e, eventualmente, a consideração de outros tratamentos 
(substituir os fármacos utilizados, associar antiandrogênicos 
ou indicar a orquiectomia bilateral). Os autores concluem 
que níveis plasmáticos de testosterona ≤ 0,7 nmol/l durante 
o primeiro ano de TSA são preditores de maior duração 
da resposta terapêutica em homens submetidos à TSA 
contínua por insucesso bioquímico com outros tratamentos.

Información adiconal en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/148625

Avanços no Tratamento do Câncer 
de Próstata Avançado

American Society of Clinical Oncology, Educational book, 117-131, 2014

Roma, Itália
Câncer de próstata é a segunda neoplasia mais frequente 

no mundo. Estima-se que 29.000 homens tenham 
falecido em decorrência do câncer de próstata metastático 
nos Estados Unidos em 2014. A supressão da ação da 
testosterona com hormonioterapia é a base do tratamento 
dos pacientes com recidivas posteriores ao tratamento 
da doença limitada à próstata e daqueles com doença 
metastática. 

O tratamento inicial para esta última forma é a ablação 
androgênica, seja com tratamento medicamentoso ou 
cirúrgico. Ambas as modalidades diminuem os níveis de 
testosterona para menos de 50 ng/dL, o que resulta em 
redução do tamanho do tumor prostático, diminuição 
dos níveis séricos de antígeno prostático específico (PSA, 
prostate specific antigen) e redução da dor causada pelas 
metástases ósseas. Quando a ablação androgênica é 
complementada com altas doses de corticosteroides e 
com radioterapia, há melhora dos sintomas neurológicos 
causados pela compressão da medula espinhal. No entanto, 
a maioria dos pacientes evolui para um estágio da doença 
chamado de câncer de próstata resistente à castração 
(CPRC), definido como a piora, seja bioquímica, seja 

histológica, que ocorre apesar de se atingirem níveis de 
testosterona semelhantes aos da castração. 

Antes do surgimento de um espectro de fármacos 
quimioterápicos, hormonais, imunoterápicos e 
radiofarmacológicos mais eficazes, o CPRC apresentava 
prognóstico muito ruim, com sobrevida global de nove a 
doze meses. 

Atualmente, os receptores de andrógenos (RA) 
representam o objetivo mais relevante para o tratamento do 
CPRC metastático (CPRCm). Existem dados suficientes para 
afirmar que os RA são funcionais na maioria dos pacientes 
durante a história natural do câncer de próstata. O objetivo 
desta revisão foi analisar os dados clínicos surgidos nos 
últimos anos sobre o uso de novos fármacos para o câncer 
de próstata avançado.

Hormonioterapia Inibidores da CYP17 A base para o 
tratamento do câncer de próstata avançado é a supressão 
dos andrógenos gonadais, o que invariavelmente leva à 
ocorrência de CPRC. Entretanto, são poucos os dados de 
estudos controlados sobre os resultados da hormonioterapia 
nas diferentes variantes do câncer de próstata. As opções 
terapêuticas foram ampliadas com a elaboração de novos 
fármacos que bloqueiam a síntese de testosterona e a 
transmissão de sinais em nível dos RA. A isoenzima 17 
do sistema enzimático do citocromo P450 (CYP17) tem 
papel importante na síntese dos esteroides androgênicos e 
estrogênicos. 

A abiraterona é um inibidor da CYP17 administrado por 
via oral. Os estudos clínicos de fase I e fase II realizados com 
esse fármaco mostraram uma diminuição significativa dos 
níveis de PSA e das células tumorais circulantes, assim como 
a resposta radiológica favorável. A abiraterona promoveu 
o aumento rebote dos níveis do hormônio luteinizante (LH) 
e do hormônio adrenocorticotró- fico (ACTH), motivo pelo 
qual é necessária a associação de corticosteroides em doses 
baixas para diminuir os efeitos adversos. 

O estudo COU-AA-301, de fase III, randomizado, duplo-
cego e controlado com placebo incluiu 1.195 pacientes com 
CPRCm que não responderam a um ou dois esquemas de 
quimioterapia prévia (uma com docetaxel). Os participantes 
foram randomizados para receber abiraterona e prednisona 
ou placebo e prednisona. O critério principal de avaliação 
foi a sobrevida global, enquanto os critérios secundários 
incluíram o tempo até o aumento do PSA, a sobrevida livre 
de progressão radiológica e a resposta do PSA. 

Após uma mediana de seguimento de doze meses, 
observou-se que a sobrevida foi maior no grupo que 
recebeu abiraterona (14,8 meses versus 10,9 meses; hazard 
ratio [HR]: 0,65; intervalo de confiança [IC] 95%: 0,54 
a 0,77). Todos os critérios secundários avaliados foram 
superiores no grupo abiraterona. O estudo foi interrompido 
pelo comitê de avaliação depois da primeira análise 
parcial. A abiraterona foi bem tolerada, embora os efeitos 
adversos relacionados aos mineralocorticoides tenham sido 
discretamente mais frequentes. A abiraterona apresentou 
benefícios significativos em comparação com a prednisona 
isolada, em termos de alívio da dor, fadiga e complicações 
esqueléticas. 

Dados novos do estudo, após vinte meses de seguimento, 
mostraram que a sobrevida foi maior no grupo de pacientes 
tratados com abiraterona (15,8 meses versus 11,2 meses; 
[HR]: 0,74; [IC] 95%: 0,64 a 0,86; p < 0,0001). Assim 
como o COU-AA-301, o estudo COU-AA-302, foi um 
estudo de fase III, randomizado, duplo-cego e controlado 
com placebo. Neste estudo foram incluídos pacientes 
com CPRCm que não haviam recebido quimioterapia 
prévia. Esses pacientes foram randomizados para receber 
abiraterona com prednisona ou placebo com prednisona. 

Novamente, os resultados da sobrevida global e da 
sobrevida livre de progressão radiológica favoreceram o 
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grupo que recebeu abiraterona. O estudo foi interrompido 
após a primeira análise parcial.

O resultado desses estudos clínicos tem levado a 
mudanças das prá- ticas clínicas, e, atualmente, muitos 
pacientes com CPRCm que não haviam recebido 
quimioterapia prévia são tratados precocemente com 
abiraterona, isoladamente ou em associação a outros 
fármacos. Nesta etapa do desenvolvimento clínico, existem 
outros fármacos direcionados ao mecanismo de transmissão 
de sinais aos RA. O orteronel possui mecanismo de ação 
semelhante ao da abiraterona, com maior seletividade em 
relação à enzima 17, 20-liase. O fármaco foi avaliado em 
estudos de fase III controlados com placebo e continua em 
avaliação em estudos em andamento.

 Os resultados iniciais indicam aumento da sobrevida 
e do tempo transcorrido até a elevação dos valores do 
PSA. Outros inibidores da CYP17, como a galeterona, 
encontram-se em estudo. Antagonistas dos RA A 
enzalutamida é um novo antagonista dos RA, com maior 
afinidade por estes receptores; ela previne a translocação 
nuclear e a ligação do DNA, induz a apoptose e não 
apresenta atividade agonista sobre a superexpressão dos 
RA. Após estudos de fases I e II, que mostraram que o 
fármaco apresenta boa atividade antitumoral e promove 
a estabilização da doença óssea, a diminuição dos níveis 
de PSA e do tamanho tumoral e a redução do número de 
células tumorais circulantes, foram realizados estudos  
de fase III. 

O estudo AFFIRM comparou a enzalutamida com 
placebo em pacientes com CPRC. Nos pacientes tratados 
com o fármaco, foram observadas melhora significativa 
da sobrevida global, diminuição dos valores do PSA e 
maior tempo até a progressão do PSA. A segurança e 
a tolerabilidade da enzalutamida foram boas, tanto em 
pacientes com menos de 75 anos de idade como naqueles 
mais idosos. 

Outros estudos, alguns em andamento, foram 
desenhados para avaliar o efeito da enzalutamida, 
isoladamente ou em associação a outros fármacos, para 
diferentes estágios do câncer de próstata. 

Um novo antiandrogênico é o ARN-509, que possui 
mecanismo de ação semelhante ao da enzalutamida. 
Atualmente, ele está sendo avaliado em estudos 
clínicos preliminares. O ODM-201 é um antagonista dos 
RA de nova geração; é estruturalmente diferente da 
enzalutamida e do ARN-509. O ODM-201 inibe a fun- ção 
dos RA mediante o bloqueio da translocação nuclear. 
Diferentemente de outros antiandrogênicos, ele não 
penetra no cérebro. Foram realizados estudos de fases I e 
II com o ODM-201 e estão em andamento estudos clínicos 
de fase III. 

A resistência ao tratamento direcionado aos RA é 
um tema complexo e pode ter diversas causas. Entre 
elas são conhecidas a síntese ectópica de andrógenos 
(pelas glândulas suprarrenais ou pelo tecido tumoral), a 
persistência da transmissão de sinais pelos RA (por exemplo, 
por mutação do receptor), a ativação das vias metabólicas 
compensatórias (independentes dos RA) e a modulação dos 
correguladores dos RA. O cruzamento desses mecanismos 
pode explicar algumas interações, ineficácias ou resistências 
nas estratégias terapêuticas para câncer de próstata, e é 
objeto de intensos estudos. 

Historicamente, a quimioterapia para o câncer de 
próstata avançado é vista como um tratamento tóxico e 
ineficaz, sem impacto significativo na sobrevida, motivo 
pelo qual é geralmente restrita ao alívio das dores ósseas. 
A mitoxantrona parece ser superior à prednisona para o 
tratamento paliativo das dores ósseas no câncer de próstata 
avançado. Recentemente, surgiram novos estudos sobre 
o uso do quimioterá- pico docetaxel, que demonstrou sua 

eficácia no tratamento do câncer de próstata. 
Os resultados mostraram aumento da sobrevida 

global, diminui- ção dos níveis de PSA, melhora da dor 
óssea e melhora dos indicadores de qualidade de vida. 
A neutropenia, a neuropatia e a alopecia são os efeitos 
adversos mais importantes, embora a prevalência deles 
seja baixa. Estuda- -se atualmente a eficácia do docetaxel 
em associação com outros quimioterápicos, como a 
estramustina.

O cabazitaxel é um quimioterápico recentemente 
aprovado para uso em pacientes com CPRC que já 
receberam tratamento prévio com docetaxel. O cabazitaxel 
é um fármaco de nova geração, do grupo dos taxanos 
semissintéticos. A atividade antitumoral da droga parece 
ter relação estreita com seus efeitos sobre a glicoproteína 
P, que se expressa em diversos tumores, incluindo o câncer 
de próstata. No estudo TROPIC, comparou-se a eficácia do 
cabazitaxel com a da mitoxantrona em pacientes com CPRC 
previamente tratados com docetaxel; os pacientes que 
receberam cabazitaxel apresentaram sobrevida global mais 
prolongada do que os do grupo controle. Neutropenia, 
diarreia e astenia foram os efeitos adversos mais frequentes. 

Um dos avanços mais surpreendentes dos últimos anos é 
o aparecimento da imunoterapia como opção terapêutica 
para o câncer de próstata. Embora esse tipo de câncer não 
seja considerado um tumor imunológico clássico (como 
o melanoma ou o carcinoma de células renais), existem 
motivos para acreditar que a imunoterapia pode ser eficaz. 

O sipuleucel-T é uma vacina terapêutica para os pacientes 
com câncer de próstata que é obtida das próprias células 
do indivíduo por leucoferese. Essas células são submetidas 
a fatores estimulantes e, então, são reintroduzidas no 
paciente. Os estudos clínicos de fase III realizados com 
esse fármaco indicam, até o presente momento, benefício 
sobre as taxas de sobrevida. O ipilimumabe e o Prostvac® 
são dois medicamentos em etapa de avaliação por estudos 
de fase III. O resultado desses estudos pode aumentar 
significativamente o papel da imunoterapia no tratamento 
do câncer de próstata avançado. 

Os estudos com radiofármacos para tratamento 
de câncer de próstata foram iniciados há 50 anos. O 
primeiro fármaco a ser testado foi o fósforo-32, emissor 
de partículas beta e de uso endovenoso, que foi usado 
para o tratamento paliativo do câncer de próstata com 
boa resolução da dor óssea. A partir deste estudo, outros 
radiofármacos emissores de partículas betas foram 
desenvolvidos, como o estrôncio-89 e o samário-153. O 
estrôncio-89 demonstrou bons resultados no controle da 
dor e na redução da necessidade de radioterapia externa 
e o samário-153, apresentou eficácia no alívio da dor em 
comparação com o placebo. No entanto, estas drogas 
foram pouco utilizadas na prática, pois apresentavam taxas 
de toxicidade hematológica (leucopenia e trombocitopenia) 
superior a 80% dos pacientes. Então, em 2013, o rádio-223 
foi aprovado para uso em pacientes com CPRCm e foi 
realizado o estudo fase III ALSYMPCA em que o rádio-223 
apresentou um aumento da sobrevida média de 3,6 meses 
(hazard ratio [HR]: 0,7; [IC] 95%: 0,58 a 0,83; p < 0,001), 
postergou em seis meses a ocorrência do primeiro evento 
ósseo ([HR]: 0,66; [IC] 95%: 0,52 a 0,83; p < 0,001) e 
apresentou melhora da qualidade de vida. 

A toxicidade no grupo rádio-223 foi menor que no 
grupo controle, eventos hematológicos foram incomuns 
(trombocitopenia em 6% do grupo rádio-223 e 2% no 
placebo). 

Novos estudos são necessários para explorar o uso 
de doses mais elevadas e maior número de ciclos do 
radiofármaco rádio-223. 

Información adiconal en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/ 144429 
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BIO International Convention 2016
San Francisco, EE.UU.
6 al 9 de junio de 2016
www.convention.bio.org

10th Annual Primary Care Spring CME Medical 
Conference
Palm Coast, Estados Unidos
21 al 25 de marzo de 2016
www.cmemeeting.org

XXVIII Congreso Nacional de Enfermería 
Vascular y Heridas
Sitges, Barcelona, España
09 al 10 de junio de 2016
www.aeev.net

II Jornadas Latinoamericanas de Enfermedad 
Hepática Crónica y Trasplante
Montevideo, Uruguay
31 de marzo al 02 de abril de 2016

V Congreso de Actualización Médica  
ANIR-VALLE 2016
Cali, Colombia
del 04 al 05 de marzo de 2016

5th International Conference on Vitamin D 
Deficiency and Human Health 
Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos
24 al 25 de marzo de 2016
www.menaconf.com

10th Annual Primary Care Spring CME Medical 
Conference
Palm Coast, Estados Unidos
21 al 25 de marzo de 2016
www.cmemeeting.org

Africa Pharmaceutical Summit (APS) East
Nairobi, Kenia 
24 al 25 de febrero de 2016 
www.africapharmasummit.com

8th International Conference on Advances  
in Diabetes and Insulin Therapy 2016 
Dubrovnik, Croacia
21 al 23 de abril de 2016 
www.adit-conf.org

20th Annual CME Conference on Hypertension, 
Diabetes & Dyslipidemia
Charleston, Estados Unidos
24 al 26 de junio de 2016
www.cmemeeting.org

5th European Headache and Migraine Trust 
International Congress
Glasgow, Reino Unido
15 al 18 de septiembre de 2016
www.ehmtic2016.com

VII Jornada Internacional de Actualización 
Integral de la Obesidad
Córdoba, Argentina
29 al 30 de julio de 2016
www.obesidad.grupobinomio.com.ar
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