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INTRODUÇÃO

A deprivação androgênica é um tratamento efeti-
vo no câncer da próstata, porém é associada com per-
da de densidade mineral óssea, que pode aumentar o
risco de fraturas e da morbidade do tratamento(1, 2).

Os bisfosfonatos, notadamente o zoledronato, são
capazes de prevenir a perda óssea e diminuir a inci-
dência de eventos ósseos em pacientes com câncer
da próstata hormônio-refratário e com metástases
ósseas(3).

Pacientes com câncer da próstata hormônio-sensí-
vel (CAPHS) são pesquisados quanto a um possível
efeito dos bisfosfonatos. Nesses pacientes, sem me-
tástases ósseas, alguns estudos randomizados foram
realizados(4-6) com o intuito de verificar se os bisfos-

fonatos são capazes de evitar o aparecimento de even-
tos ósseos ou diminuir a mortalidade. Os resultados
desses estudos são inconclusivos, uma vez que diver-
sos pacientes apresentam apenas efeitos na densida-
de óssea, devido ao baixo poder estatístico verifica-
do na detecção desses eventos ou na sobrevida.

Outros estudos(7,8) avaliaram o efeito de bisfosfo-
natos no CAPHS em pacientes com metástases ós-
seas. Esses estudos também apresentam os mesmos
problemas.

Nesse cenário, a revisão sistemática da literatura
pode esclarecer a possibilidade dos bisfosfonatos in-
fluenciarem no tratamento de pacientes com CAPHS
com e sem metástases ósseas.
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Realizou-se revisão sistemática da literatura, onde
foram incluídos somente estudos randomizados que
foram comparados ao uso de bisfosfonatos contra
placebo ou nenhum tratamento, em pacientes com
CAPHS, com ou sem metástases ósseas.

As principais bases de dados da literatura foram
pesquisadas: CENTRAL, EMBASE, LILACS,
MEDLINE. A revisão sistemática de busca de es-
tudos randomizados foi utilizada com estratégia
otimizada, para outras variantes de dados(9, 10). A
esta, adicionaram-se palavras relacionadas ao tema
de interesse:

#1 Prostat* AND (cancer OR neoplasm*)
#2 (Bisphosph* OR disphos*)
#1 AND #2
Cada referência obtida foi avaliada quanto aos cri-

térios de inclusão. Aquelas de interesse foram sele-
cionadas e analisadas por pelo menos dois revisores.
De cada uma destas foram extraídos dados referen-
tes a metodologia e resultados, notadamente aqueles

mais ligados a vieses: allocation concealment e méto-
dos de randomização(11). Os resultados de interesse
foram: sobrevida global e câncer-específica, desen-
volvimento de metástases, tempo de progressão da
doença e mudanças nos índices de densidade mine-
ral óssea (DMO). Preferencialmente, utilizou-se a
densidade óssea medida na coluna lombar.

Os resultados dos estudos foram combinados em
uma metanálise utilizando-se o programa RevMan
5.0. Para eventos dicotômicos empregou-se como
medida de associação o risco relativo (RR), analisa-
do em um modelo de associação fixa. Para os even-
tos contínuos, como a densidade óssea, usou-se a
diferença padrão entre as médias(11). Os resultados
foram calculados considerando-se nível de signifi-
cância estatística de 95% e são apresentados com o
correspondente intervalo de confiança (IC). Para
verificar a adequação de realizar a metanálise calcu-
lou-se a heterogeneidade entre os estudos, confor-
me o índice I2 (12).

MÉTODOS
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RESULTADOS

A estratégia de busca selecionou 150 referências e
15(4-8, 13-22) preencheram os critérios de inclusão.

Dos 15 estudos selecionados, seis(13, 14, 16, 19-21) fo-
ram depois excluídos: os estudos de Adami(13), Rodri-
gues(19) e Fernandez-Conde(14), que não foram ade-
quadamente randomizados, e as publicações de Ryan,
que incluíram conjuntamente pacientes com e sem
metástases, não permitindo a extração dos dados em
separado(20, 21). O estudo de Magno incluiu pacientes
com osteoporose(16).

Nem todos os nove estudos incluídos permitiram
a extração da totalidade dos dados de interesse. Dois
estudos(7, 8) testaram os bisfosfonatos em pacientes com
metástases ósseas e os demais em pacientes sem me-
tástases ósseas.

Bisfosfonatos no CAPHS sem metástases
Os bisfosfonatos analisados foram o ácido

zoledrônico, em quatro estudos (481 pacientes)(5, 6, 15, 18),
clodronato (508 pacientes)(17), pamidronato (47 pa-
cientes)(22) e alendronato (112 pacientes)(4).

Três estudos relataram dados de sobrevida global(4,5,17).
A metanálise não mostrou diferenças entre os grupos:
RR = 1,0 (IC 95% = 0,84 a 1,19; P=0,99). Não houve
heterogeneidade na amostra (I2=0%) (figura 1).

A sobrevida câncer-específica foi analisada apenas no
trabalho de Mason, impossibilitando a metanálise(17).

A ocorrência de eventos esqueléticos foi avaliada em
dois estudos(15, 17). A metanálise não detectou diferen-
ças entre os grupos: RR= 0,76 (IC 95% = 0,54 a 1,07;

P= 0,11), sem heterogeneidade (I2=0%) (figura 2).
O índice de densidade mineral óssea (DMO) foi

estudado em seis publicações(4-6. 15, 18, 22). A metanálise
mostrou que o uso de bisfosfonatos está associado a
uma menor diminuição nestes índices. A diferença
entre as médias foi de 5,93% (IC 95% = 4,93 a 6,94;
P<0,00001) (figura 3).

O ácido zoledrônico exclusivo foi usado em 4 es-
tudos (481 pacientes) contra 1 estudo com alendro-
nato (112 pacientes) e 1 estudo com o pamidronato
(47 pacientes), observando-se preservação, mas sem
melhora do DMO.

Em quatro estudos foram analisados marcadores
bioquímicos de remodelação óssea(4, 5, 15, 18) e houve
diminuição estatisticamente significante em todos os
marcadores com o uso de bisfosfonatos.

Pacientes com CAPHS com metástases ósseas
O uso de bisfosfonatos foi avaliado em dois estu-

dos(7, 8). Diamond(8) utilizou pamidronato em dose
única e relatou mudanças na densidade mineral ós-
sea, cujos índices foram melhores no grupo com bis-
fosfonatos, além de redução na remodelação óssea.

O estudo de Dearnaley(7) não mostrou diferenças
estatisticamente significantes entre os grupos quan-
to aos eventos esqueléticos, sobrevida câncer-especí-
fica e mortalidade com o uso do bisfosfonato de pri-
meira geração clodronato.

Esses estudos usaram resultados diferentes, que não
permitiram a realização da metanálise.
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RESULTADOS

Figura 1. Sobrevida global

Bisphosphonates Control Risk Ratio Risk Ratio

Study or M-H, Fixed M-H, Fixed

Subgroup Events Total Events Total Weight 95% CI 95% CI

Greenspan 1 56 1 56 0.8% 1.00 [0.06, 15.59]

Mason 127 254 130 254 98.8% 0.98 [0.82, 1.16]

Ryan 3 22 0 20 0.4% 6.39 [0.35, 116.57]

Total (95% CI) 332 330 100,0% 1.00 [0.84, 1.19]

Total events 131 131

Heterogeneity: Chi2 = 1.63, df = 2 (P = 0.44); I2 = 0%

Test for overall effect: Z = 0.02 (P = 0.99) 0,001 0,1 1 10 1000

�

Favors
bisphosphonates

Favors
control

Figura 2. Eventos esqueléticos

Bisphosphonates Control Risk Ratio Risk Ratio

Study or M-H, Fixed M-H, Fixed

Subgroup Events Total Events Total Weight 95% CI 95% CI

Mason 47 254 60 254 96.1% 0.78 [0.56, 1.10]

Ryan 0 59 2 61 3.9% 0.21 [0.01, 4.22]

Total (95% CI) 313 315 100,0% 0.76 [0.54, 1.07]

Total events 47 62

Heterogeneity: Chi2 = 0.75, df = 1 (P = 0.39); I2 = 0%

Test for overall effect: Z = 1.59 (P = 0.11)
0,01 0,1 1 10 1000

Favors
bisphosphonates

Favors
control
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Figura 3. Diferença entre as médias da densidade óssea

Mean Difference Mean Difference

Study or Mean IV, Fixed IV, Fixed

Subgroup Difference SE Weight 95% CI 95% CI

Greenspan 5.1 1.6 10.3% 5.10 [1.96, 8.24]

Israeli 6.7 1 26.4% 6.70 [4.74, 8.66]

Michaelson 7.1 1 26.4% 7.10 [5.14, 9.06]

Ryan 6.7 2.3 5.0% 6.70 [2.19, 11.21]

Smith 2001 3.8 1 26.4% 3.80 [1.84, 5.76]

Smith 2003 7.8 2.2 5.5% 7.80 [3.49, 12.11]

Total (95% CI) 100,0% 5.93 [4.93, 6.94]

Heterogeneity: Chi2 = 7.60, df = 5 (P = 0.18); I2 = 34%

Test for overall effect: Z = 11.55 (P = 0.00001) -100 -50 0 50 100
Favors
control

Favors
bisphosphonates

�
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Nos estudos em pacientes com CAPHS sem metás-
tases ósseas, a heterogeneidade da análise foi de 34%
(I2). Todos os estudos foram consistentes em mostrar
melhoras significativas nos índices de densidade mine-
ral óssea. Esta pequena heterogeneidade refere-se, en-
tão, mais à magnitude do efeito que à direção deste.

Como Iimitações da análise, deve-se mencionar
que os estudos incluídos apresentaram curto segui-
mento (um ano) e não foram desenhados com ca-
pacidade para detectar diferenças na freqüência de
fraturas(4-6, 18).

A sobrevida livre de metástases ósseas foi avaliada
em apenas um estudo(17), não havendo evidência de
benefício com o uso de bisfosfonatos.

Embora a administração do ácido zoledrônico a
cada três meses suprima os marcadores de remodela-
ção óssea e melhore a densidade mineral óssea, a dose
ótima da medicação e a duração da administração per-
manecem indefinidas.

Estudos epidemiológicos têm sugerido que a alta
remodelação óssea é um fator de risco independente
para fraturas osteoporóticas e que marcadores bio-

químicos do metabolismo ósseo são altamente pre-
ditivos do prognóstico em pacientes com doença ós-
sea metastática(23, 24).

Como a DMO nos homens está inversamente re-
lacionada ao risco de fraturas, os resultados favorá-
veis desses estudos na DMO sugerem que o ácido
zoledrônico possa reduzir o risco a longo prazo de
fraturas em homens com CAPHS não-metastático
tratados com deprivação androgênica.

Estudos incluindo maior número de pacientes e
mais tempo de seguimento são necessários para ava-
liar o efeito dos bisfosfonatos no risco de fraturas.

Em relação ao CAPHS com metástases ósseas, o
mesmo ocorre, necessitando mais tempo e mais estu-
dos para determinar o tipo apropriado de bisfosfonato
a ser utilizado, a dose e a duração do tratamento.

Diferentemente da situação do câncer de próstata
metastático hormônio-refratário, para o qual o be-
nefício do ácido zoledrônico está comprovado, com
redução significante dos eventos esqueléticos(3), para
câncer de próstata hormônio-sensível este benefício
ainda não está determinado.

DISCUSSÃO
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O uso de bisfosfonatos em pacientes com CAPHS
sem metástases está associado com melhor densidade
mineral óssea, porém seu efeito em desfechos clínicos,
como ocorrência de fraturas, permanece desconhecido.

O efeito real dos bisfosfonatos ainda é desco-
nhecido em pacientes com CAPHS e com me-
tástases ósseas, devido ao número limitado de
estudos.

CONCLUSÃO
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USO ADULTO. Forma farmacêutica e apresentações: Solução concentrada para
infusão acondicionada em frasco-ampola de plástico incolor. Embalagem contendo
1 frasco-ampola de 5 ml. Indicações: · Prevenção de eventos relacionados ao

esqueleto (fraturas patológicas, compressão espinhal, radioterapia/cirurgia nos ossos ou hipercalcemia induzida por tumor)
em pacientes com tumor maligno avançado com comprometimento ósseo. · Tratamento da hipercalcemia induzida por
tumor. Posologia: Para tratamento de metástases ósseas e de lesões osteolíticas em associação com terapêutica antineoplásica
padrão, a dose recomendada é 4 mg administrada por infusão intravenosa durante 15 minutos, cada 3 ou 4 semanas. Para o
tratamento da HIT – Hipercalcemia induzida por tumor, a dose recomendada é de 4 mg administrada em infusão intravenosa
única, durante 15 minutos. Pacientes que mostrarem resposta completa e recaída ou que são refratários ao tratamento
inicial, devem ser retratados com Zometa 8 mg administrado em infusão intravenosa única, durante 15 minutos. No entanto,
deve haver espera de pelo menos uma semana antes do retratamento  de forma a permitir uma resposta completa da dose
inicial. Não deve haver ajuste de dose em pacientes com problemas renais leves a moderados. Contra-indicações: pacientes
grávidas, lactantes, pacientes com hipersensibilidade clinicamente significativa ao ácido zoledrônico ou, outros bisfosfonatos
ou a qualquer um dos componentes da formulação. Precauções e advertências: Monitorar os parâmetros metabólicos padrões
relacionados com a hipercalcemia como, níveis séricos de cálcio, fosfato e magnésio, assim como de creatinina sérica. Em
vista do impacto potencial dos bisfosfonatos na função renal, e a falta de amplos dados de segurança clínica em pacientes
com insuficiência renal grave com Zometa; o seu uso nesta população não é recomendado. Em pacientes que necessitem de
repetidas doses de Zometa, a creatinina sérica deve ser determinada antes da administração de cada dose. Se a função renal
estiver deteriorada, o tratamento deve ser interrompido. Em função dos dados clínicos limitados para pacientes com
insuficiência hepática severa, não há recomendações específicas para esta população de pacientes. Em pacientes com risco
de insuficiência cardíaca, deve ser evitada a hidratação excessiva. Não há experiência em crianças. Interações
medicamentosas: O ácido zoledrônico não apresenta  ligação importante às proteínas plasmáticas e às enzimas do P450
humano, in vitro, mas não foram realizados estudos formais de interação clínica. Recomenda-se precaução quando os
bisfosfonatos são administrados com aminoglicosídeos, uma vez que estes agentes podem ter um efeito aditivo, resultando
num nível sérico de cálcio mais baixo durante períodos mais prolongados do que o requerido. Deve-se ter cautela quando
usado com outras drogas potencialmente nefrotóxicas. Também deve-se  ter atenção à possibilidade de desenvolvimento de
hipomagnesemia durante o tratamento. Em pacientes com mieloma múltiplo, o risco de disfunção renal pode ser aumentado
quando bisfosfonatos intravenosos são utilizados em combinação com talidomida. Reações adversas: As reações adversas
ao ZOMETA são geralmente leves e transitórias, e semelhantes às relatadas para outros bisfosfonatos. Aumento da temperatura
corporal; comumente,  síndrome tipo gripe consistindo de febre, fadiga, arrepios, e dores nos ossos, juntas e/ou músculos;
anemia, dor de cabeça; freqüentemente, a redução da excreção de cálcio renal é acompanhada pela queda dos níveis séricos
de fosfato; o cálcio sérico deve cair à níveis assintomáticos de hipocalcemia; ocasionalmente: reações gastrointestinais
como, náuseas e vômitos; perda de apetite; reações no local da infusão como, vermelhidão ou inchaço; elevação da creatinina
sérica, alguns casos de rash (erupção) e prurido; casos isolados de conjuntivite; alguns relatos de comprometimento da
função renal, mas sem o estabelecimento da relação causal.  VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO RESTRITO À
HOSPITAIS. Reg. MS n° 1.0068.0154 Informações completas para prescrição  disponíveis mediante solicitação.
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