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O câncer da próstata é a segunda causa de morte
por neoplasia maligna em homens, atrás apenas do
câncer de pulmão. No ano de 2008, são estimados
186.320 casos novos de câncer da próstata nos EUA,
com 28.660 óbitos pela doença(1).

A prevalência deste tumor e os gastos com o seu
tratamento deverão aumentar com o incremento da
expectativa de vida da população e com a tendência
atual de se ampliar a sua detecção precoce(2).

Diversas abordagens terapêuticas, baseadas na su-
pressão hormonal ou androgênica, foram descritas e
algumas são largamente utilizadas atualmente no tra-
tamento do seu estágio avançado(3).

Em geral, a supressão androgênica leva ao controle
da doença avançada em 80 a 90% dos homens, e re-
sulta numa sobrevida livre de progressão de cerca de
12 a 33 meses(4). Apesar de eficaz, a orquiectomia,
que representa a supressão hormonal cirúrgica, é uma
abordagem traumática e mutilante, com alto impac-
to na esfera psicológica do paciente.

A supressão química ou bloqueio hormonal com
o uso de agonistas do fator liberador do hormônio

luteinizante (LHRH) e antiandrogênios teve início na
década de 80, se tornando uma alternativa à castração
cirúrgica. Dados de literatura mostram que os ago-
nistas, como a gosserrelina e a leuprolida, têm eficácia
similar à castração(2-4).

Vários estudos têm sido conduzidos no sentido de
identificar o melhor momento para seu início, quais
as combinações mais eficazes e que vias de adminis-
tração utilizar(3).

O propósito maior de qualquer modalidade de
bloqueio hormonal é alcançar níveis de testosterona
abaixo de 50 ng/dL, nível este considerado de cas-
tração(5). Porém, há controvérsias sobre as doses ne-
cessárias para alcançar tal objetivo. A bula brasilei-
ra de leuprolida contém informações conflitantes
sobre as doses a serem usadas (doses de 3,75 mg/
mês ou 7,5 mg/mês). A dose da gosserrelina e de
outros análogos é bem estabelecida. Diferenças im-
portantes de custo também ocorrem: enquanto os
preços de leuprolida 3,75 mg são equivalentes aos
da gosserrelina 3,6 mg, o uso da dose de 7,5 mg de
leuprolida dobraria o dispêndio com o tratamen-

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

to. Adicionalmente, o custo de leuprolida 22,5 mg
é também duas vezes maior que o preço da
gosserrelina 10,8 mg. O fator econômico torna-se
ainda mais crucial se consideramos que pacientes
portadores de câncer avançado da próstata podem
apresentar sobrevida superior a três anos(1).

Alguns estudos têm questionado a eficácia de
leuprolida nestas doses menores. Yri mostrou, em um
estudo retrospectivo, que 10% dos pacientes não atin-
giram doses de castração(5). Em um estudo randomi-
zado, Tanaka(6) mostrou que os índices de diminui-
ção da testosterona são maiores nos pacientes que re-
cebem gosserrelina 3,6 mg/mês do que leuprolida na

dose de 3,75 mg/mês. Um revisão sistemática da lite-
ratura, disponível apenas como conference
proceeding(7), concluiu que leuprolida 3,75 mg/mês
não dispõe de evidências que possam indicá-la como
substituta da gosserrelina.

Um estudo randomizado feito no Japão mostrou
índices menores de resposta para o grupo que recebeu
leuprolida 3,75 mg/mês em comparação com a dosa-
gem de 7,5 mg/mês(8). Esta diferença não foi estatis-
ticamente significativa (49% vs 60%), talvez devido
ao pequeno tamanho da amostra.

Nesta situação de incerteza clínica, uma revisão sis-
temática da literatura pode ajudar a dirimir a dúvida.
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OBJETIVO

Avaliar se há evidência de que leuprolida na do-
sagem de 3,75 mg é tão eficaz quanto leuprolida
de 7,5 mg e outros análogos (gosserrelina,

triptorrelina ou busserrelina), nas doses usuais, na
castração química de homens portadores de câncer
avançado da próstata.
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MÉTODOS

Realizou-se uma revisão sistemática da literatura
com o objetivo de determinar se leuprolida na dose
de 3,75 mg/mês ou seus equivalentes de liberação lenta
(11,25 mg/três meses) podem substituir com sucesso
outros análogos nas doses usuais ou leuprolida na dose
de 7,5 mg/mês.

Buscou-se por estudos randomizados que tivessem
comparado leuprolida 3,75 mg/mês contra outros
análogos ou contra a dose aprovada pelo FDA (7,5
mg/mês). Os estudos deveriam ser verdadeiramente
randomizados e poderiam incluir combinações com
antiandrogênicos, como a flutamida ou bicalutamida,
desde que nos dois braços.

Foram excluídos aqueles que compararam as doses
mensais de leuprolida com seus equivalentes trimes-
trais (3,75 mg/mês X 11,25 mg/3 meses e 7,5 mg/
mês X 22,5 mg/3 meses).

Utilizaram-se as bases de dados do MEDLINE,
LILACS e Central, além das coleções pessoais dos au-
tores como fontes de estudos. A estratégia de busca
utilizada no MEDLINE foi: (leuprolide OR leupro-
relin) AND ((prostat* AND (cancer OR neoplasm*)
AND random* e na base de dados Central (leuprolide
OR leuprorelin) AND prostate.

A última pesquisa bibliográfica foi realizada em 15/
09/2008.

Todas as referências recuperadas pelas estratégias de
busca tiveram seu título e resumos lidos por dois pes-
quisadores. Caso houvesse qualquer indicativo, por
menor que fosse, que uma referência pudesse preen-
cher os critérios de inclusão deste estudo, esta foi in-
cluída numa lista de estudos selecionados. Todas as
referências selecionadas tiveram o correspondente ar-
tigo original obtido. Cada um desses artigos foi lido
pelos pesquisadores que avaliaram se este preenchia
ou não os critérios de inclusão. Incluíram-se apenas
estudos com mais de dez pacientes em cada braço.

O end point primário de interesse foi a proporção
de pacientes atingindo níveis de castração. Adicional-
mente, avaliamos também índices de resposta (em caso
de doença metastática), sobrevida global e câncer-es-
pecífica e sobrevida livre de progressão.

De cada estudo obtido foram extraídos os dados
dos end points de interesse e os detalhes da meto-
dologia, especialmente aqueles ligados a tendencio-
sidades.

Os resultados foram combinados em uma meta-
nálise, para cálculo do risco relativo entre os grupos.
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Figura 1: Quorum Statement

MEDLINE Central Coleções particulares
125 187 25

337

referências

11

selecionadas

8 excluídas 3 incluídas

RESULTADOS

Do MEDLINE obtiveram-se 125 referências, e da
Central, 187. Outras 25 referências foram obtidas das
coleções particulares (Figura 1, Quorum statement)(9).
Destas, 11 referências foram consideradas como pas-
síveis de inclusão(6,8,10-17). Destes 11 estudos, 3 preen-
cheram os critérios de inclusão(6,8,15). As razões para
exclusão dos outros 8 são apresentadas na tabela 1.
Em particular, o estudo de Rizzo(17) foi excluído por
sua qualidade metodológica extremamente pobre: ape-
sar de comparar diferentes doses de leuprolida, a ran-

domização foi inadequada (pacientes no início e no
final do estudo foram “direcionados” para um dos qua-
tro braços), os grupos desbalanceados e os números
de pacientes em cada braço muito diferentes.

Níveis de castração:
Este end point foi relatado apenas no curto prazo

no estudo de Tanaka(6) (4 semanas). O estudo de
Akasa(8) mostrou resultados idênticos para os grupos
que receberam leuprolida 3,75 mg ou 7,5 mg, tanto

Tabela 1: Estudos excluídos

Autor Razões exclusão

Green Não informa doses usadas

Lepor Não analisou end points clínicos

Montgomery Não analisou end points clínicos

Rizzo Qualidade metodológica insatisfatória

Stricker Não analisou end points clínicos

Tsushima Todos receberam leuprolida 3,75 mg

Williams Não analisou end points clínicos

Yri Não randomizado
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em termos de velocidade de queda dos níveis de
testosterona quanto em percentual de pacientes que
atingiram níveis de castração.

O estudo de Kuhn(15) mostrou maiores percentuais
de queda para os pacientes que receberam triptorrelina
que leuprolida 3,75 mg/mês. No segundo mês, 77%
dos pacientes do grupo triptorrelina estavam com ní-
veis de castração, contra 48% dos que receberam
leuprolida (Tabela 2).

A metanálise (Figura 2) mostrou que os pacientes
que receberam leuprolida na dose de 3,75 mg/mês têm
menor chance de atingir níveis de castração (RR=0,66

IC 95%= 0,66 a 0,95; p<0,01). Houve alguma hete-
rogeneidade estatística na amostra (I2=32%).

Resposta terapêutica:
Este end point foi relatado apenas no estudo de

Akasa(8) . Os resultados não foram diferentes do pon-
to de vista estatístico, talvez devido ao pequeno ta-
manho da amostra, mas a diferença foi superior a
10% entre os grupos (49% vs 60%). Não houve
relato de sobrevida nem de tempo para progres-
são em nenhum dos estudos. Assim, não foi pos-
sível realizar a metanálise para estes end points.

Tabela 2: Estudos incluídos

Autor Número de pacientes Medicação/dose mensal Pacientes End points

Akasa 81 Leu 3,75 mg X Leu 7,5 mg Estágio B, C ou D Cast, R,

Kuhn 67 Leu 3,75 mg X Tri 3,75 mg Estágio B, C ou D Cast

Tanaka 22 Leu 3,75 mg X Goe 3,6 mg N/a

Cast = Níveis de castração

R = Resposta radiológica

Leu = Leuprolida; Tri = Triptorelina; Gos = Goserelina

RESULTADOS

Figura 2: Metanálise: níveis de castração de leuprolida 3,75 mg x outros análogos

Leuprolida 3,75 mg Outros análogos Média de Risco Média de Risco

Estudo ou M-H, Fixado M-H, Fixado

Subgrupo Eventos Total Eventos Total Peso 95% CI 95% CI

Akasa, 1990 44 44 37 37 Não estimável

Kuhn, 1997 24 34 31 33 73,2% 0,75 [0,59, 0.95]

Tanaka, 2007 10 11 11 11 26,8% 0,91 [0,72, 1,17]

Total (95% CI) 89 81 100,0% 0,79 [0,66, 0,95]

Total de eventos 78 79

Heterogeneidade: Chi2 = 1,46, df = 1 (p = 0,23); I2 = 32%

Teste para efeito geral: Z = 2,49 (P = 0,01)
0,01 0,1 1 10 100

�

Outras
alterações

Alterações da
Leuprolida 3,75 mg
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A descoberta por Matsuo e cols. da estrutura do
fator de liberação do hormônio luteinizante nativo e
a subseqüente síntese de agonistas análogos(18) levou à
disseminação do seu uso no controle do câncer avan-
çado da próstata . Apesar de muito úteis, tais drogas
apresentam custo elevado, tornando seu emprego
motivo de intensos estudos. Muito se tem discutido
quando seria o momento ideal para o início da admi-
nistração, qual a freqüência a ser utilizada e qual a
dosagem a ser empregada.

Outra questão também pertinente é se há alguma
diferença, em termos de eficácia e preço, entre as dife-
rentes dosagens dos agonistas existentes no mercado.

Esta revisão teve por objetivo avaliar se leuprolida
de 3,75 mg/mês poderia substituir outros análogos
ou a dose usual de leuprolida (7,5 mg/mês).

Apenas três estudos randomizados foram publica-
dos sobre o assunto. Todos com tempo de seguimen-
to muito curto, com pequeno número de pacientes e
com resultados que não permitem afirmar que estas
doses sejam intercambiáveis.

Dois destes três expressam preocupação com os re-
sultados obtidos, os quais mostram menor eficácia
de leuprolida na dose de 3,75 mg. O resultado da
metanálise mostrou que os pacientes que recebem esta
dose de leuprolida têm menor chance de obter níveis
de castração. Este resultado foi acompanhado de al-
guma heterogeneidade estatística. Porém, os interva-
los de confiança dos estudos individuais eram
superponíveis e não havia resultados divergentes em
termos de direção do efeito entre os estudos. Assim, a

análise pode ser considerada adequada.
Apesar da análise desfavorecer o uso de leuprolida

3,75 mg/mês, o tempo de seguimento dos pacientes
nos estudos é muito curto e não se pode extrair nenhu-
ma conclusão definitiva.

Não há estudo randomizado na literatura que com-
pare o uso de leuprolida contra o padrão ouro, ou
seja, a orquiectomia. Na prática clínica corriqueira este
agonista é largamente utilizado, porém não há estu-
dos analisando desfechos clínicos que pudessem ser-
vir de parâmetro de comparação com os resultados
clínicos conhecidos, decorrentes da utilização da
gosserrelina e da orquiectomia.

Portanto, a dosagem de leuprolida de 7,5 mg e os
outros análogos ainda permanecem o padrão aceitá-
vel para atingir níveis de testosterona compatíveis com
castração consistente a ponto de apresentar resposta
clínica efetiva. Esta é a dosagem de leuprolida reco-
mendável e conseqüentemente seus múltiplos para
aplicações com intervalos de tempo maior. Não exis-
te evidência científica razoável para a utilização da do-
sagem de 3,75 mg no controle do câncer avançado da
próstata, uma vez que não foram estudados compa-
rativamente os desfechos clínicos com ambas as dosa-
gens. A utilização da dosagem mensal de 3,75 mg de
leuprolida nos casos de câncer prostático deve ser res-
trita a estudos clínico-experimentais.

Como proposto por Tanaka(6), um estudo ran-
domizado, com tamanho de amostra e tempo de
seguimento adequados deve ser feito para avaliar
esta questão.

DISCUSSÃO
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Não há evidências de que leuprolida na dose de
3,75 mg/mês possa substituir outros análogos como
gosserrelina, triptorrelina e busserrelina ou leuprolida
na dose de 7,5 mg, para o tratamento de pacientes

com câncer avançado da próstata. Os estudos publi-
cados até o momento indicam que pode haver au-
mento no risco de não se atingir níveis de castração
com o uso deste medicamento.

CONCLUSÃO
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Zoladex® e Zoladex® LA (acetato de gosserrelina) é um análogo sintético do hormônio de liberação do hormônio luteinizante (LHRH). Indicações: Zoladex 3,6 mg é indicado
para: controle de câncer prostático; controle de câncer de mama passíveis de manipulação hormonal em mulheres em pré e perimenopausa; controle da endometriose aliviando
os sintomas, inclusive a dor, e reduzindo o tamanho e o número das lesões endometriais; controle de leiomioma uterino reduzindo o seu volume na maioria dos casos, melhorando

o estado hematológico da paciente e reduzindo os sintomas, inclusive a dor, é utilizado previamente à cirurgia para facilitar as técnicas operatórias e reduzir a perda sangüínea intra-operatória; diminuição
da espessura do endométrio, utilizado antes da ablação endometrial; para fer tilização assistida: bloqueio hipofisário na preparação para a superovulação. Zoladex LA 10,8 mg é indicado para: controle de
câncer prostático passível de manipulação hormonal; controle da endometriose aliviando os sintomas, inclusive a dor, e reduzindo o tamanho e o número das lesões endometriais; controle de leiomioma uterino
reduzindo o seu volume na maioria dos casos, melhorando o estado hematológico da paciente e reduzindo os sintomas, inclusive a dor, é utilizado previamente à cirurgia para facilitar as técnicas operatórias
e reduzir a perda sangüínea intra-operatória. Contra-indicações: pacientes com hipersensibilidade grave conhecida à gosserrelina ou a qualquer componente do produto, grávidas e lactantes. Cuidados e
Advertências: Adver tências: Inicialmente o acetato de gosserrelina acarreta aumento temporário dos níveis séricos de testosterona. Podem ocorrer piora temporária dos sintomas ou ocorrência adicional
de sinais e sintomas de câncer prostático durante as primeiras semanas de tratamento. Casos isolados de obstrução ureteral e compressão da medula espinhal têm sido observados. Deve-se levar em
consideração a relação risco/benefício quando existem os seguintes problemas médicos: metástases ver tebrais, sensibilidade ao fármaco e uropatia obstrutiva. Pacientes do sexo feminino que estejam
fazendo uso de Zoladex devem adotar métodos anticoncepcionais não-hormonais durante o tratamento. O uso de agonistas do LHRH em mulheres pode causar uma diminuição da densidade mineral óssea. Dados
preliminares sugerem que o uso de Zoladex 3,6 mg em combinação com tamoxifeno para pacientes com câncer de mama, pode reduzir perda mineral óssea. Embora não existam dados específicos com o uso de
Zoladex LA 10,8 mg, os dados de estudos com Zoladex 3,6 mg sugerem que pode haver alguma recuperação da mineralização óssea após a interrupção da terapia. Em pacientes recebendo Zoladex 3,6 mg para o
tratamento de endometriose, a adição de terapia de reposição hormonal (um agente estrogênico diariamente e um agente progestagênico) reduziu a perda da densidade mineral óssea e os sintomas vasomotores.
Não há experiência sobre o uso de terapia de reposição hormonal em mulheres recebendo Zoladex LA 10,8 mg. Dados preliminares sugerem que o uso de bifosfonados em combinação com agonistas do LHRH podem
reduzir a perda mineral óssea em homens. Após a interrupção da terapia com Zoladex LA 10,8 mg, o tempo para o retorno da menstruação pode ser prolongado em algumas pacientes. O uso de Zoladex pode causar
aumento da resistência cervical e cautela deve ser tomada ao dilatar a cérvix. Reprodução assistida Zoladex 3,6 mg deve ser apenas administrado como par te de um regime para a reprodução assistida, sob
supervisão de um especialista experiente da área. O ciclo de estimulação deve ser cuidadosamente monitorado e a gonadotrofina humana (hCG) deve ser bloqueada, se apropriado. Recomenda-se cautela
ao usar Zoladex 3,6 mg em regimes de reprodução assistida em pacientes com síndrome do ovário policístico, pois pode haver aumento do recrutamento de folículos. Uso durante a gravidez e lactação Zoladex
não deve ser utilizado durante a gravidez, pois há um risco teórico de abor to ou anormalidade fetal se forem utilizados agonistas do LHRH na gravidez. O uso de Zoladex durante o período de amamentação
é contra-indicado (para maiores informações vide bula completa do produto). Interações medicamentosas: Não são conhecidas até o momento. Reações adversas: Foram relatados ar tralgia, parestesias
inespecíficas e rashes cutâneos, geralmente leves, que regrediram sem descontinuação do tratamento. Alterações na pressão sangüínea foram ocasionalmente observadas. Inicialmente, alguns pacientes
com câncer de próstata podem sentir aumento temporário de dor óssea, ondas de calor, sudorese e diminuição da potência. O uso de agonistas do LHRH em homens pode causar perda da densidade mineral
óssea. O uso de agonistas do LHRH em homens pode causar perda da densidade mineral óssea. Outros eventos foram reportados como reações adversas maiores do que 5% dos pacientes: sintomas no trato urinário
inferior, letargia, dor (piora nos primeiros 30 dias), edema, infecção do trato respiratório superior, erupção cutânea, sudorese, anorexia, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca congestiva, tontura,
insônia e náusea. Em mulheres incluem ondas de calor, sudorese, alteração da libido, cefaléia, alterações de humor, inclusive depressão, ressecamento vaginal e alteração no tamanho das mamas. Pode ocorrer
eritema no local da injeção. Também foram reportadas formação de cisto ovariano e síndrome de hiperestimulação ovariana associada ao uso de Zoladex 3,6 mg em combinação com gonadotrofinas. Para o tratamento
de endometriose, os seguintes eventos foram reportados na freqüência de 5% ou mais: vaginite, acne, seborréia, edema periférico, sintomas pélvicos, dor, dispareunia, infecção, astenia, náusea, hirsutismo, insônia,
dor na mama, dor abdominal, dor nas costas, síndrome de gripe, tontura, reação no local da aplicação, alteração na voz, faringite, alteração no cabelo, mialgia, nervosismo, aumento de peso, cãibra nas pernas, aumento
de apetite, prurido e hipertonia (para outras reações adversas, vide bula completa do produto). Posologia: Um depot de Zoladex  de 3,6 mg, injetado por via subcutânea na parede abdominal inferior a cada
28 dias nos casos de: controle de câncer prostático e de mama passíveis de manipulação hormonal, controle da endometriose, controle de leiomioma uterino, diminuição da espessura do endométrio: para
diminuição da espessura do endométrio antes da ablação endometrial devem ser administrados dois depots de Zoladex 3,6 mg, com uma diferença de quatro semanas entre um e outro, com cirurgia planejada
entre zero e duas semanas após a administração do segundo depot e fer tilização assistida. Um depot de Zoladex de 10,8 mg, injetado por via subcutânea na parede abdominal inferior a cada 12 semanas
nos casos de: controle de câncer prostático passível de manipulação hormonal, controle da endometriose e controle de leiomioma uterino, reduzindo o seu volume na maioria dos casos, melhorando o estado
hematológico da paciente e reduzindo os sintomas, inclusive a dor. É utilizado previamente à cirurgia para facilitar as técnicas operatórias e reduzir a perda sangüínea intra-operatória. Técnicas de
Administração – vide bula completa do produto. Superdose: Os testes em animais sugerem que nenhum outro efeito, senão os terapêuticos pretendidos sobre as concentrações de hormônios sexuais e o sistema
reprodutor, serão evidentes com doses mais altas de Zoladex. Se ocorrer uma superdose, deve ser feito o controle dos sintomas. Apresentações: Depot de 3,6 mg e depot de liberação prolongada de 10,8 mg em
embalagem com uma seringa para injeção subcutânea abdominal previamente carregada com um depot cilíndrico estéril, de coloração cremosa, no qual o acetato de gosserrelina é disperso em uma matriz
biodegradável. USO ADULTO. USO INJETÁVEL POR VIA SUBCUTÂNEA. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para maiores informações, consulte a bula completa do produto (CDS 12.02.03 Jun/04). AstraZeneca
do Brasil Ltda., Rod. Raposo Tavares, Km 26,9 - Cotia   SP - CEP 06707-000 Tel.: 0800-0145578. www.astrazeneca.com.br Zoladex®. MS – 1.1618.0043.

CASODEX® 50 mg bicalutamida FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO Comprimidos revestidos. Embalagem com 28. USO ADULTO COMPOSIÇÃO Cada comprimido contém: bicalutamida
........... 50 mg. Excipientes q.s.p. ........... 1 comprimido Excipientes: dióxido de titânio, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, lactose monoidratada, hipromelose, macrogol 300
e povidona. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS Propriedades Farmacodinâmicas CASODEX é um antiandrogênio não-esteroidal, destituído de qualquer outra atividade endócrina.

Ele se liga aos receptores androgênicos sem ativar a expressão gênicae, assim, inibe o estímulo androgênico. A regressão dos tumores prostáticos resulta dessa inibição. CASODEXé um racemato, sendo que
sua atividade antiandrogênica é quase que exclusivamente atribuída ao enantiômero-R. Clinicamente, a descontinuação da dose de 150 mg ao dia deCASODEX pode resultar na síndrome de retirada do
antiandrógeno em alguns pacientes. A eficácia de CASODEX 150 mg ao dia como tratamento para pacientes com câncer de próstatalocalizado ou localmente avançado (T1 - T4, com ou sem comprometimento
linfonodal, M0) foi avaliada em uma análise combinada de três estudos controlados com placebo em 8113pacientes, onde o fármaco foi administrado como terapia hormonal imediata ou como adjuvante à terapia
de intenção curativa. Na análise global, o tratamento com CASODEX 150 mgao dia foi associado com diminuição significativa do risco de progressão de doença e desenvolvimento de metástases ósseas, mas
não foi observada diferença na sobrevida. Em adiçãoa esta primeira análise, foram realizadas análises de subgrupo. Em termos de sobrevida livre de progressão, houve um benefício significativo para pacientes
com doença localmente avançada independente da terapia primária recebida (ex.: radioterapia, prostatectomia radical ou “observação vigilante” (watchful waiting)); entretanto, não foram vistos benefícios
significativos para pacientes com doença localizada. Em termos de sobrevida para pacientes com doença localizada que receberam a dose de 150 mg de CASODEX imediatamente(observação vigilante), houve
uma tendência de diminuição da sobrevida, comparado com pacientes com placebo. Para os pacientes com doença localmente avançada, houve uma tendência para melhora da sobrevida com CASODEX 150
mg ao dia, comparado com placebo. Observou-se uma melhora da sobrevida em pacientes com doença localmente avançada que receberam CASODEX 150 mg ao dia como terapia adjuvante à radioterapia. Não
houve diferença significativa de sobrevida no grupo de pacientes que receberam a dose de 150 mg de CASODEX adjuvante à prostatectomia radical como terapia primária. Em um programa separado, a eficácia
de 150 mg ao dia de CASODEX para o tratamento de pacientes com câncer de próstata localmente avançado não metastático, para os quais terapia hormonal imediata é indicada, foi demonstrada em uma análise
combinada de dois estudos, os quais envolveram 480 pacientes portadores de câncer de próstata não metastático (M0) e não tratados previamente. Este estudo mostrou que não houve diferença estatisticamente
significativa na sobrevida [RR = 1,05 (IC 0,81 a 1,36) p=0,699] ou no tempo para progressão de doença [RR =1,20 (IC 0,96 a 1,51) p=0,107], quando a taxa de mortalidade era de 56%, comparando-se 150
mg ao dia de CASODEX e castração. Houve uma tendência a favor de 150 mg ao dia de CASODEX, comparado à castração, em termos de qualidade de vida, com benefícios estatisticamente significativos para
interesse sexual (p=0,029) e atividade física (p=0,046) em pacientes avaliáveis. A eficácia de 150 mg ao dia de CASODEX para o tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático foi demonstrado
em uma análise combinada de dois estudos com 805 pacientes com doença metastática (M1) e sem tratamento anterior. A dosagem de 150 mg ao dia de CASODEX demonstrou ser inferior à castração em termos
de sobrevida (RR = 1,30, p=0,0246), quando a taxa de mortalidade erade 43%, embora a diferença numérica no tempo estimado para óbito tenha sido de apenas 42 dias (6 semanas). Houve tendência geral
a favor de CASODEX na dose diária de 150 mgem relação à qualidade de vida, com vantagens estatisticamente significativas para o interesse sexual (p=0,041) e a capacidade física (p=0,032) em pacientes
avaliáveis. A análise da resposta subjetiva mostrou vantagem significativa a favor de 150 mg ao dia de CASODEX, demonstrando melhor controle dos sintomas que a castração (p=0,046). Os resultados da análise
combinada dos dois outros estudos comparando 150 mg ao dia de CASODEX em monoterapia com o bloqueio androgênico combinado (contendo aproximadamente 93% e 50% de pacientes M1) mostrou tendência
de vantagem para 150 mg ao dia de CASODEX, em relação à sobrevida [HR 0,858 (IC 0,61 a 1,20), p=0,037]. Propriedades Farmacocinéticas CASODEX é bem absorvido após administração oral. Não há evidência
de efeito clinicamente relevante dos alimentos sobre sua biodisponibilidade. O enantiômero-S de CASODEX é rapidamente depurado em relação ao enantiômero-R, sendo que a meia-vida de eliminação plasmática
deste último é de aproximadamente uma semana. Com a administração diária de CASODEX, o enantiômero-R se acumula cerca de 10 vezes no plasma, como conseqüência de sua longa meia-vida. Concentrações
plasmáticas de equilíbrio de aproximadamente 9 mcg/ml do enantiômero-R são observadas durante administrações diárias de 50 mg de CASODEX. No estado de equilíbrio, o enantiômero-R predominantemente
ativo representa 99% dos enantiômeros totais circulantes. A farmacocinética do enantiômero-R não é afetada pela idade, por comprometimento renal ou comprometimento hepático leve a moderado. Existem
evidências de que em indivíduos com comprometimento hepático grave, o enantiômero-R é eliminado mais lentamente do plasma. CASODEX possui alta taxa de ligação às proteínas (racemato 96% e CASODEX-
R 99,6%) e é extensivamente metabolizado (oxidação e glicuronidação). Seus metabólitos são eliminados pelos rins e bile em proporções aproximadamente iguais. Em um estudo clínico, a concentração mediana
de R-bicalutamida no sêmen de homens tratados com CASODEX 150 mg ao dia foi de 4,9 ¼g/ml. A quantidade de bicalutamida potencialmente transferida às parceiras durante o coito é menor e equivale a
aproximadamente 0,3 ¼g/kg. Isto está abaixo do requerido para indução de alterações na prole de animais de laboratório. Dados pré-clínicos CASODEX é um antiandrogênio potente e um indutor da enzima oxidase
de função mista em animais. Alterações nos órgãos-alvo, incluindo indução de tumores em animais, estão relacionadas com essas atividades. A indução enzimática não foi observada em humanos. Nenhum
desses resultados dos estudos pré-clínicos é considerado relevante para o tratamento de pacientes com câncer avançado da próstata. INDICAÇÕES Câncer de próstata avançado (metastático) - Tratamento de
câncer de próstata avançado em combinação com o tratamento com análogos do LHRH ou castração cirúrgica. - Tratamento de câncer de próstata metastático em pacientes nos quais a castração cirúrgica ou
medicamentosa não está indicada ou não é aceitável. Vide item Posologia e Modo de Usar. Câncer de próstata não-metastático - Tratamento de câncer de próstata não metastático em pacientes nos quais o
tratamento hormonal imediato é indicado. Vide item Posologia e Modo de Usar. CONTRA-INDICAÇÕES CASODEX está contra-indicado para mulheres e crianças. CASODEX não deve ser administrado a qualquer
paciente que tenha demonstrado reações de hipersensibilidade ao seu uso. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS CASODEX é extensamente metabolizado pelo fígado. Os dados sugerem que a sua eliminação pode
ser mais lenta em indivíduos com comprometimento hepático grave e isso pode levar a um acúmulo aumentado de CASODEX. Portanto, deve ser usado com cautela em pacientes com comprometimento hepático
moderado ou grave. Controles periódicos de função hepática devem ser considerados face à possibilidade de alterações. Raramente, algumas alterações hepáticas graves foram observadas com CASODEX
(ver item Reações Adversas). Se as alterações forem graves, a terapia deve ser descontinuada. Uso durante a gravidez e lactação CASODEX é contra-indicado para mulheres e não deve ser administrado
a gestantes ou mulheres que estejam amamentando. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS Não há evidência de interações farmacocinéticas ou farmacodinâmicas entre CASODEX na dose de 50 mg ao dia e análogos
do LHRH. Estudos in vitro demonstraram que o enantiômero-R é um inibidor da CYP3A4, com menor efeito inibitório sobre a atividade de CYP 2C9, 2C19 e 2D6. Embora os estudos clínicos usando antipirina
como marcador da atividade do citocromo P450 (CYP) não tenham apresentado evidência de potencial interação medicamentosa com CASODEX, a exposição média ao midazolam (AUC) aumentou em até 80%
após a co-administração de CASODEX por 28 dias. Esta elevação é comparável à observada em outros estudos após a administração de suco de “grapefruit”. É pouco provável que um aumento desta magnitude
tenha significância clínica para a maioria dos fármacos metabolizados predominantemente pela CYP3A4, mas para fármacos com índice terapêutico restrito (ex: terfenadina, astemizol, cisaprida e ciclosporina)
tal aumento pode ser relevante. Assim, recomenda-se cautela na administração concomitante de CASODEX com tais compostos. Estudos in vitro demonstraram que CASODEX pode deslocar o anticoagulante
cumarínico varfarina do seu sítio de ligação protéica. Recomenda-se, portanto, que ao se iniciar o tratamento com CASODEX em pacientes que estejam recebendo anticoagulantes cumarínicos, o tempo de
protrombina seja monitorizado cuidadosamente. REAÇÕES ADVERSAS A ação farmacológica de CASODEX pode originar certos efeitos adversos os quais incluem: Uso em combinação com castração para câncer
de próstata avançado (metastático): A ação farmacológica de CASODEX pode originar certos efeitos esperados, tais como: ondas de calor, prurido, hipersensibilidade mamária e ginecomastia que podem ser
reduzidas por castração concomitante. CASODEX pode também estar associado à ocorrência de diarréia, náusea, vômito, astenia e pele seca. Alterações hepáticas (níveis elevados de transaminases,
icterícia), raramente graves, foram observadas com CASODEX na dosagem de 50 mg ao dia. As alterações foram frequentemente transitórias, desaparecendo ou melhorando com a continuidade do tratamento
ou após o término da terapia (ver item Precauções). Além disso, as reações adversas descritas a seguir foram relatadas nos estudos clínicos (como possíveis reações adversas à droga, na opinião dos
médicos investigadores, com frequência maior ou igual a 1%) durante o tratamento com 50 mg ao dia de CASODEX, associado ao análogo do LHRH. Nenhuma relação causal entre essas reações e o tratamento
foi estabelecida, e algumas das experiências relatadas são aquelas que comumente ocorrem em pacientes idosos. Cardiovascular: insuficiência cardíaca. Aparelho gastrointestinal: anorexia, boca seca,
dispepsia, constipação e flatulência. Sistema nervoso central: tontura, insônia, sonolência e diminuição da libido. Aparelho respiratório: dispnéia. Aparelho urogenital: impotência e noctúria. Hematológico:
anemia. Pele e anexos: alopécia, erupções cutâneas, sudorese e hirsutismo. Metabolismo e Nutrição: diabetes mellitus, hiperglicemia, edema periférico, ganho de peso e perda de peso. Gerais: dor abdominal,
dor no peito, cefaléia, dor, dor pélvica e calafrios. Uso em monoterapia para câncer de próstata não metastático: Muito comum (e” 10%): Ginecomastia, hipersensibilidade mamária. A maioria dos pacientes
recebendo CASODEX na dosagem de 150 mg ao dia como monoterapia apresentam ginecomastia e/ou dor nas mamas. Nos estudos, esses sintomas foram considerados graves em até 5% dos pacientes.
Ginecomastia pode não ser resolvida espontaneamente após a interrupção da terapia, particularmente após tratamento prolongado. Comum (e” 1% e < 10% ): Ondas de calor, prurido, astenia, alopécia,
crescimento de cabelo, pele seca, diminuição da libido, impotência e ganho de peso. Outros efeitos adversos observados inclui: Comum (e” 1% e < 10% ): Náusea. Incomum (> 0,1% e < 1%): Dor abdominal,
depressão, dispepsia ,hematúria e doença pulmonar intersticial. Alterações hepáticas (níveis elevados de transaminases, icterícia), raramente graves, foram observadas com CASODEX na dosagem de 150
mg ao dia. As alterações foram frequentemente transitórias, desaparecendo ou melhorando ainda durante o tratamento ou após o seu término (ver item Precauções e Advertências). POSOLOGIA E MODO DE
USAR: CÂNCER DE PRÓSTATA AVANÇADO (METASTÁTICO) - Tratamento de câncer avançado da próstata em combinação com o tratamento com análogos do LHRH ou castração cirúrgica: Adultos (inclusive idosos):
1 comprimido de 50 mg uma vez ao dia. O tratamento deve ser iniciado ao mesmo tempo que o tratamento com o análogo do LHRH ou a castração cirúrgica. - Tratamento de câncer de próstata metastático em
pacientes nos quais a castração cirúrgica ou medicamentosa não está indicada ou não é aceitável: Adultos (inclusive idosos): 3 comprimidos de 50 mg uma vez ao dia. CÂNCER DE PRÓSTATA NÃO-METASTÁTICO
Adultos (inclusive idosos): 3 comprimidos de 50 mg uma vez ao dia. Crianças CASODEX é contra-indicado para crianças. Comprometimento renal Não é necessário ajuste de dose de CASODEX para pacientes
com comprometimento renal. Comprometimento hepático Não é necessário ajuste de dose de CASODEX para pacientes com comprometimento hepático leve. Pode ocorrer acúmulo em pacientes com comprometimento
hepático moderado a grave (ver item Precauções e Adver tências). SUPERDOSAGEM Não há experiência com superdosagem em humanos. Não há antídoto específico e o tratamento deve ser sintomático. Uma
vez que CASODEX possui alta taxa de ligação às proteínas e não é recuperado inalterado na urina, o procedimento de diálise pode não ser útil. Cuidados gerais de suporte, incluindo monitorização frequente dos
sinais vitais, são indicados. PACIENTES IDOSOS Vide Posologia. PRODUTO NOVO: ESTE PRODUTO É UM NOVO MEDICAMENTO E, EMBORA AS PESQUISAS TENHAM INDICADO SUA EFICÁCIA E SUA SEGURANÇA,
QUANDO CORRETAMENTE INDICADO E UTILIZADO, PODEM OCORRER REAÇÕES ADVERSAS IMPREVISÍVEIS, AINDA NÃO DESCRITAS OU CONHECIDAS. EM CASO DE SUSPEITA DE REAÇÃO ADVERSA, O MÉDICO
RESPONSÁVEL DEVE SER NOTIFICADO. MS - 1.1618.0062 Farm. Resp.: Dra. Daniela M. Castanho - CRF-SP nº 19.097 Fabricado por: AstraZeneca GmbH - Plankstadt - Alemanha Impor tado e embalado por:
AstraZeneca do Brasil Ltda. Rod. Raposo Tavares, Km 26,9 - Cotia - SP - CEP 06707-000 CNPJ 60.318.797/0001-00 VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA Indústria Brasileira Nº do lote, data de fabricação e data de
validade: vide cartucho. Todas as marcas nesta embalagem são propriedade do grupo de empresas AstraZeneca. CR8036bdc3 + CDS 27.07.05 Set/05 Logo do SAC: 0800-014 55 78 Casodex/Bula AZB
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AstraZeneca do Brasil Ltda.
Rod. Raposo Tavares km 26,9
06707-000 Cotia SP Brasil
Acess Net/ SAC 0800 014 55 78
www.astrazeneca.com.br Inovando pela vida.

Esse estudo foi patrocinado pelo laboratório
AstraZeneca do Brasil.

“Material destinado à classe médica.”
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