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INTRODUÇÃO

Comitê Brasileiro de Estudos em Uro-Oncologia (CoBEU)
Marcus V. Sadi [TiSBU] - Presidente - CRM-SP: 37.913

Francisco Flávio Horta Bretas [TiSBU] - Secretário - CRM-MG: 14.260 

Antônio Carlos Lima Pompeo [TiSBU] - CRM-SP: 15.100

Otávio Clark [Oncologista] - CRM-SP: 84.863

Rodolfo Borges dos Reis [TiSBU] - CRM-SP: 67.294

 Tobias Engel Ayer Botrel [Oncologista] - CRM-MG: 38.303

Ubirajara Ferreira [TiSBU] - CRM-SP: 36.963

Nos pacientes portadores de tumores localmente 

avançados, recorrentes ou metastáticos, os objetivos 

da terapêutica são: prolongar a sobrevida, retardar a 

progressão e preservar a qualidade de vida.

O Bloqueio Androgênico (BA) constitui-se, na 

maioria das vezes, no tratamento de primeira linha para 

estes casos. Entretanto, os efeitos deletérios da ablação 

androgênica contínua são amplamente conhecidos e 

relacionados com a deterioração da qualidade de vida.

Os sintomas mais frequentes resultantes do BA 

incluem: disfunção sexual, fadiga, anemia, diminui-

ção de massa muscular e óssea, depressão, alteração 

do metabolismo lipídico, disfunção cognitiva e de-

senvolvimento ou piora de síndrome metabólica.1,2

A piora da qualidade de vida resultante do binômio 

“doença-tratamento”, aliada aos custos deste último 

e dos efeitos secundários do BA, motivaram a abor-

dagem intermitente da terapia hormonal.

A 28ª reunião do CoBEU teve por objetivo realizar 

uma revisão crítica sobre o papel do bloqueio andro-

gênico intermitente (BAI) no tratamento do câncer 

da próstata. Foram elaboradas quatro questões com 

os principais pontos referentes ao tema. As mesmas 

foram respondidas com dados disponíveis na litera-

tura seguindo os critérios da “medicina baseada em 

evidências”.
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PERGUNTAS RESPONDIDAS

1. Existe indicação de bloqueio androgênico intermi-

tente para os pacientes com recidiva bioquímica 

após tratamento radical curativo? Se sim, o mesmo 

é superior ao bloqueio androgênico contínuo?

2. Existe indicação de bloqueio androgênico intermi-

tente para os pacientes com recidiva bioquímica 

após tratamento radioterápico com intenção 

curativa? Se sim, o mesmo é superior ao bloqueio 

androgênico contínuo?

3. Quando introduzir e como fazer o bloqueio an-

drogênico intermitente nos pacientes portadores 

de câncer da próstata metastático? 

4. Existe superioridade do bloqueio androgênico 

contínuo comparado com o bloqueio androgênico 

intermitente nos pacientes com câncer da próstata 

metastático?
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MÉTODOS

Como de hábito nos trabalhos do CoBEU, 

uma revisão estruturada da literatura foi realizada 

nas bases de dados do MEDLINE, CENTRAL e 

DARE, buscando identificar os estudos com desenho 

metodológico mais adequados para responder às 

questões propostas. Para questões sobre tratamento, 

incluímos preferencialmente meta-análises e estu-

dos randomizados. Para questões de diagnóstico, 

incluímos estudos de acurácia que comparassem o 

método em questão contra um padrão ouro. Apenas 

em situações em que estes estudos com o melhor 

desenho metodológico não existiam foi permitido o 

uso de outros desenhos. 

Mais de 3.000 referências foram recuperadas pelas 

estratégias de busca. Destas, 127 foram incluídas no 

texto final. 

Para cada questão foi elaborado previamente um 

sumário dos estudos. Este sumário foi enviado com 

antecedência para cada um dos participantes, que 

puderam avaliar, criticar e rascunhar suas próprias 

sugestões. 

Durante o encontro cada um dos responsáveis 

apresentou seu trabalho, o qual foi discutido entre 

os membros, que fizeram as modificações que o 

grupo julgou pertinentes. O texto final é resultado 

da concordância explícita de todos os membros. 

Com base na qualidade das informações científicas 

disponíveis, uma recomendação foi emitida com base 

nos níveis de evidências (NE) e na concordância entre 

os membros do painel. 

Para questões de tratamento, utilizamos a 

adaptação da classificação do Centre for Evidence 

Based Medicine de Oxford3, reproduzida nas tabe-

las, com o correspondente grau de recomendação 

(GR) proposto pela Associação Médica Brasileira 

(AMB), descrito previamente.4 Para as questões 

de diagnóstico, foram utilizadas a classificação e os 

graus de recomendação do Centre for Evidence Based 

Medicine de Oxford3 (Tabelas 1 e 2). O uso de níveis 

de evidências permite que o leitor identifique com 

facilidade qual a qualidade da informação científica 

sustenta as recomendações feitas pelos especialistas. 

Uma recomendação de nível “A” ou “B” é baseada 

em estudos de alta qualidade científica e deveria ser 

adotada na prática médica na absoluta maioria dos 

casos, salvo naqueles que fujam do habitual. Já uma 

recomendação com nível “C” ou “D” é baseada em 

informações científicas de qualidade menor e o julga-

mento do especialista no cotidiano deve ter um papel 

mais preponderante sobre adotá-la ou não. 

Este e os outros trabalhos do CoBEU podem ser 

vistos na home page www.evidencias.com.br

O CoBEU pode ser contatado pelo e-mail 

cobeu@evidencias.com.br. 

Críticas e sugestões são muito bem-vindas. 

Apesar de contarmos com o apoio da indústria 

farmacêutica, esta não teve qualquer influência sobre 

as informações apresentadas, na discussão nem na 

redação do texto, formal ou informal. 
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NE Desenho de Estudo Grau de recomendação da AMB 

1 MA ou RCT com casuística grande A - Grandes ensaios clínicos aleatorizados e meta-análises 

2 RCT com casuística pequena A - Grandes ensaios clínicos aleatorizados e meta-análises 

3 Prospectivos B - Estudos clínicos e observacionais bem desenhados

4 Retrospectivos C - Relatos e séries de casos clínicos

5 Relatos de casos e opiniões
C - Relatos e séries de casos clínicos 
D - Publicações baseadas em consensos e opiniões de 
especialistas

Tabela 1. Níveis de evidências e graus de recomendação de Oxford modificada para 
questões de tratamento com o correspondente grau de recomendação da AMB

NE Desenho de Estudo Grau de recomendação

1
Revisão sistemática de estudos de acurácia ou ao 
menos um estudo de acurácia bem desenhado, 
com tamanho de amostra adequado

A

2 Revisão sistemática de estudos de coorte ou ao 
menos um estudo comparativo duplo-cego B

3 Estudos de acurácia onde o padrão ouro não foi 
aplicado em todos os pacientes B

4
Estudos de acurácia onde o padrão ouro não foi 
definido, ou onde os testes de referência usados 
foram diferentes

C

5 Relatos de casos e opiniões de especialistas D

Tabela 2. Níveis de evidências e graus de recomendação de Oxford modificada para 
questões de diagnóstico
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O BAI pode constituir-se numa alternativa acei-

tável em comparação com o BA contínuo (BAC). 

A premissa para isto reside no fato de que devido 

à interrupção do tratamento os pacientes podem 

apresentar diminuição dos efeitos adversos da terapia 

hormonal, além da redução dos custos.

Modelos experimentais demonstraram que a reex-

posição intermitente aos andrógenos, após a castração 

inicial, permite aumentar o período de sensibilidade 

ao bloqueio hormonal da neoplasia prostática.

Um estudo experimental avaliou o efeito da su-

pressão androgênica intermitente em camundongos 

Shionogi portadores de neoplasia prostática.5 Nesse 

estudo foram implantados fragmentos de tumor 

prostático andrógeno-dependente no subcutâneo 

dos ratos. Quando o tumor atingia cerca de 3 gra-

mas o roedor era castrado e observava-se a regressão 

da massa tumoral, por apoptose, e o escape poste-

rior observado pelo crescimento da massa tumoral. 

Nesta fase, quando o tumor atingia 1 grama, o 

mesmo era ressecado e implantado em outro rato 

com níveis hormonais normais. O modelo se repetia 

até que o tumor se tornasse resistente à castração. 

Os autores observaram serem necessários em média 

cinco ciclos para que a resposta tumoral à castração 

desaparecesse.5

Até o momento não existe tratamento de consenso 

para os pacientes portadores de câncer prostático 

(CaP) que apresentam recidiva bioquímica precoce 

(RB) após o tratamento com intenção curativa. 

Alguns tumores, por apresentarem uma população 

de células heterogênea nesta fase da doença, podem 

ter uma evolução lenta, enquanto outros podem 

progredir rapidamente e evoluir ao óbito. Neste ce-

nário, quando o bloqueio hormonal está indicado, 

é importante a definição sobre a utilidade do BAI.

Um estudo prospectivo analisou 72 pacientes 

tratados com BA devido a RB.6 Cinquenta e cinco 

pacientes (16 com linfonodos positivos) apresenta-

ram a recidiva após a prostatectomia radical (PR) e 

17 após o tratamento radioterápico (RT). Iniciou-se 

o BAI quando o PSA atingiu valor médio de 5,0 

ng/mL. O esquema escolhido para a realização do 

BA foi a utilização de análogo de LHRH associado 

ao antiandrógeno (AA) por 9 meses. A maioria do 

pacientes atingiu nadir de PSA inferior a 0,1 ng/mL, 

quando então o BA foi interrompido. Os pacientes 

foram seguidos mensalmente com dosagens séricas 

do PSA. Arbitrariamente um novo ciclo de BA foi 

iniciado quando o PSA atingiu o valor de 1 ng/mL. 

A duração do ciclo foi de 9 meses. Os critérios de 

parada e reintrodução do BA foram mantidos até o 

desenvolvimento de câncer de próstata refratário a 

castração (CPRC).

O CPRC foi definido por duas elevações consecutivas 

do PSA, na vigência do BA, estando o paciente com ní-

veis séricos de testosterona compatíveis com a castração.

A duração média do primeiro intervalo sem trata-

mento foi de 41 semanas. Após o 1º ciclo, o tempo 

médio para o aparecimento de doença refratária à 

castração foi de 2,9 anos, e para o óbito, de 3,7 anos.

Embora o estudo seja prospectivo, o pequeno 

número de pacientes, a falta de um braço compara-

tivo com o BAC e a análise conjunta dos dados de 

pacientes submetidos a RT e a PR não permitem 

conclusões sobre qual a melhor abordagem nesses 

casos. Os autores concluíram, através da análise mul-

EXISTE INDICAÇÃO DE BLOQUEIO 
ANDROGÊNICO INTERMITENTE PARA OS 
PACIENTES COM RECIDIVA BIOQUÍMICA 
APÓS TRATAMENTO RADICAL CURATIVO? 
SE SIM, O MESMO É SUPERIOR AO 
BLOQUEIO ANDROGÊNICO CONTÍNUO?
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tivariada, que um primeiro intervalo de tratamento 

> 40 semanas foi associado a maior tempo para o 

desenvolvimento de CPRC (p = 0,03) e consequen-

temente para o óbito (p = 0,04). NE3.6

Achados semelhantes foram relatados em outro 

estudo prospectivo com 84 pacientes prostatectomi-

zados e submetidos a BAI.7 O BA foi interrompido 

ao se atingir valores de PSA inferiores a 1 ng/mL. 

O seguimento médio foi de 88 + 16 meses. Trinta 

por cento dos pacientes desenvolveram CPRC e 

14% progressão clínica durante o estudo. A análise 

univariada e multivariada revelou que os casos nos 

quais o nadir do PSA foi inferior a 0,1 ng/mL e o 

intervalo livre de tratamento, após o 1º ciclo, superior 

a 48 semanas, apresentaram risco três vezes menor 

(p < 0,001) de desenvolver CPRC ou progressão 

clínica, quando comparados aos pacientes que não 

atingiram esses parâmetros (PSA nadir > 0,4 ng/mL 

e intervalo sem tratamento < 24 meses). Os autores 

concluíram que esses critérios poderiam identificar o 

grupo de pacientes com prognóstico mais favorável 

que potencialmente se beneficiariam do BAI. NE3.7

Foi publicada uma série de casos com apenas 34 

pacientes não randomizados, dos quais 17 apresen-

tavam PSA indetectável após a PR.8 NE4.

Os pacientes foram submetidos ao BAI e a segui-

mento médio de 4 anos. O critério para a reintrodu-

ção da hormonoterapia foi o valor sérico do PSA > 

0,4 ng/mL. Setenta e cinco por cento dos pacientes 

com escore de Gleason (GS) > 8 não responderam 

ao BAI e desenvolveram doença metastática e/ou re-

cidiva local durante o período do estudo. Os autores 

concluíram que o escore de Gleason foi o fator mais 

importante relacionado à pior resposta terapêutica 

com a intermitência.8

Um estudo europeu fase III prospectivo e rando-

mizado comparou o uso do BAI com o BAC nos 

pacientes com RB pós-PR. Foram avaliados 167 

pacientes. Caso após seis meses de BA os valores 

do PSA fossem inferiores a 0,5 ng/mL, os pacientes 

eram randomizados para suspender ou não a terapia 

hormonal. O critério adotado para a reintrodução 

do BA foi quando o PSA atingia valores superiores 

a 3 ng/mL.

O BA foi interrompido e mantido em 84 e 83 

pacientes, respectivamente. O período médio sem 

tratamento no grupo submetido ao BAI foi de 368 

dias (1º ciclo) e de 171 dias (2º ciclo). A recuperação 

da testosterona a níveis normais ocorreu em 89% e 

59% dos pacientes após o 1º e 2º ciclos, respectiva-

mente. Observou-se diminuição de fogachos de 46 + 

40 dias para 23 + 28 dias no grupo submetido ao BAI 

(p < 0,001). Quanto ao desenvolvimento de CPRC, 

não foi detectada diferença entre os grupos. NE2.

Os autores concluíram que o BAI é opção atraente 

para os pacientes com RB pós-PR. Pois apesar da 

ausência de vantagem do BAC em relação ao BAI 

no que se refere ao intervalo até o desenvolvimento 

do CPRC, os pacientes em vigência de BAI apresen-

taram melhor qualidade de vida e recuperação dos 

níveis de testosterona nos períodos de intervalo do 

tratamento.9-11

Outros autores sugerem que o BAI deve ser a 

primeira escolha para a maioria dos pacientes com 

RB e indicação de terapia hormonal pós-tratamento 

com intenção curativa. Para esses investigadores, o 

PSA nadir durante o tratamento foi considerado um 

preditor da resposta. Uma abordagem prática seria 

a reavaliação dos pacientes, através da dosagem do 

PSA, ao final do ciclo inicial (período de indução). 

Os pacientes com PSA indetectável seriam candi-

datos ao BAI; caso o período sem tratamento fosse 

muito curto devido à rápida elevação do PSA, a 

hormonoterapia contínua deveria ser reintroduzida 

e mantida. Não seriam inicialmente candidatos ao 

BAI os pacientes prostatectomizados com tumores 

locorregionais volumosos e com PSA em elevação 

rápida (> 5,0 ng/mL/mês).12 Mesmo pacientes com 
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doença metastática mínima para linfonodos po-

deriam beneficiar-se desta abordagem terapêutica, 

especialmente os portadores de comorbidades sig-

nificativas (risco de óbito não relacionado ao CaP e 

potencializado pelo BAC).13

Uma revisão sistemática com meta-análise (MA) 

recente incluiu 9 estudos e comparou os resultados do 

BAI e do BAC em 5.019 pacientes em três situações 

clínicas distintas:14 

•	 Pacientes com RB pós-tratamento curativo. 

•	 Pacientes portadores de doença localmente avançada. 

•	 Pacientes portadores de doença metastática.

Não foi encontrada diferença significativa em 

relação à sobrevida global, câncer-específica ou o 

tempo de progressão para doença refratária à cas-

tração entre as duas modalidades terapêuticas. Em-

bora não tenha sido demonstrada a superioridade 

do BAI em retardar a progressão à fase de CPRC, 

conforme alguns estudos anteriores demonstraram, 

foi comprovada a eficácia da terapia intermitente 

devido à ausência de diferença em relação à sobre-

vida e a menor necessidade do uso de medicação. 

Em relação à qualidade de vida (QOL), 6 dos 9 

estudos incluíram questionários de QOL. O grupo 

em vigência do BAI revelou menor incidência de 

efeitos colaterais, como disfunção sexual, fogachos 

e adinamia. Os autores concluíram que existem evi-

dências suficientes para recomendar a substituição 

do BAC pelo BAI no tratamento dos pacientes com 

RB pós-tratamento curativo, portadores de doença 

localmente avançada ou metastática.14

Certifi cado

Certifi cado

Certificado

Uma crítica desta MA refere-se ao fato de que 

somente quatro dos nove estudos contribuíram para 

a análise de sobrevida global e três para sobrevida 

câncer-específica. Além disso, houve heterogenei-

dade estatística significativa nas análises de tempo 

para progressão de doença (I2 = 74%) e sobrevida 

câncer-específica (I2 = 62%). Esse teste estatístico 

estabelece até que ponto os estudos são semelhantes 

para poderem ser combinados em uma MA.

Considera-se I2 aceitável até 25%.15,16

Neste caso, a heterogeneidade foi elevada, indican-

do que os estudos são tão diferentes entre si que talvez 

não deveriam ser combinados em uma MA, o que 

limita conclusões em relação a esses dois parâmetros.
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Existe somente um estudo fase 3 (estudo Pr.7) que 

selecionou exclusivamente pacientes com elevação 

do PSA após radioterapia e sem a presença de me-

tástases.17,18 O intuito dos autores foi verificar a não 

inferioridade do BAI comparado com o BAC nessa 

amostra de pacientes.

Foram selecionados 1.386 pacientes portadores de 

câncer de próstata tratados por RTX com intenção 

curativa ou de salvamento devido a RB após a PR. 

O tratamento radioterápico não poderia ter sido 

realizado há mais de um ano antes da inclusão no es-

tudo. Outros importantes critérios de inclusão foram 

expectativa de vida superior a cinco anos, nível sérico 

de testosterona dentro dos limites da normalidade e 

valor sérico do PSA não inferior a 3 ng/ml.

O esquema de tratamento foi semelhante para 

ambos os grupos durante os primeiros oito meses. 

Todos os pacientes iniciaram o BA utilizando análogo 

de LHRH (todos os sais foram aceitos) associado a 

um antiandrógeno não esteroidal por um período 

mínimo de 4 semanas. Após este período de indução 

os pacientes com nível sérico de PSA < 4 ng/mL e sem 

evidência de progressão clínica foram selecionados 

para a randomização (1:1). O Grupo 1 foi composto 

por 690 pacientes que receberam BAI e o Grupo 2 foi 

composto por 696 pacientes que receberam BAC. O 

grupo com BAC manteve o LHRH ou foi submeti-

do à castração cirúrgica, enquanto o tratamento foi 

suspenso no grupo selecionado para a intermitência. 

Neste grupo, o PSA foi monitorado a cada dois meses 

e o tratamento com LHRH reintroduzido quando o 

PSA atingiu o valor de 10 ng/mL (critério empírico).

O objetivo primário foi a sobrevida global. O 

desenho do estudo assumiu que após 7 anos de 

seguimento, caso houvesse uma diferença na morta-

lidade inferior a 8% [HR: 1,25], seria declarada não 

inferioridade entre os grupos.

Não houve diferença de sobrevida global entre os 

dois grupos. A sobrevida mediana do grupo com BAI 

foi de 8,8 anos e do grupo com BAC foi de 9,1 anos 

(HR: 1,02; 95% IC, 0,86–1,21). O tempo médio de 

tratamento no grupo submetido ao BAI foi de 15,4 

meses (8 a 23 meses), enquanto no grupo tratado 

com BAC foi de 44 meses (20 a 75 meses). Apesar 

de estarem sob medição por períodos mais curtos, 

somente 35% dos pacientes no grupo com BAI apre-

sentaram retorno aos níveis normais da testosterona. 

Houve melhora nos escores de qualidade de vida em 

relação à presença de fogachos, desejo sexual e sinto-

mas miccionais (p < 0,001). Entretanto, nos demais 

domínios não foi detectada diferença estatisticamente 

significante.

O número máximo de ciclos sem tratamento foi 

9 (maioria até 7), sendo que 95% dos pacientes 

randomizados para a intermitência participaram do 

primeiro ciclo, 58% do segundo e 32% do terceiro. 

O intervalo de tempo mediano do período sem me-

dicação foi de 20,1 meses no primeiro ciclo, 13,2 

meses no segundo, 9 meses no terceiro e entre 4 e 5 

meses para os demais.

Após 7 anos de seguimento, o desenvolvimento 

de CPRC ocorreu em 202 casos (29,2%) no grupo 

com BAI e em 243 casos (34,9%) no grupo com 

BAC (HR: 0,81; 95% IC, 0,68–0,98; p = 0,03). 

EXISTE INDICAÇÃO DE BLOQUEIO 
ANDROGÊNICO INTERMITENTE PARA OS 
PACIENTES COM RECIDIVA BIOQUÍMICA 
APÓS TRATAMENTO RADIOTERÁPICO 
COM INTENÇÃO CURATIVA? SE SIM, 
O MESMO É SUPERIOR AO BLOQUEIO 
ANDROGÊNICO CONTÍNUO?
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O risco de morte pela doença, após 7 anos, foi 

de 18% para o grupo com BAI e de 15% para o 

BAC (HR: 1,23; 95% IC, 0,94–1,60; p = 0,13), 

confirmando a hipótese de não inferioridade do 

BAI em relação ao BAC nesta situação clínica 

específica. NE1.17

Um estudo retrospectivo, da Universidade Johns 

Hopkins, avaliou 96 pacientes submetidos a PR ou 

RTX, com intenção de cura, que apresentaram RB e 

foram tratados com BAI.17 Três fatores prognósticos 

independentes associados à progressão bioquímica ou 

ao aparecimento de lesões ósseas foram identificados:

•	 O tempo de duplicação do PSA < 6 meses antes 

do tratamento (> 6 versus < 6 meses; HR: 2,17; 

p = 0,047); 

•	 O tempo de duplicação do PSA < 3 meses depois 

do início do tratamento (> 3 versus < 3 meses; HR: 

2,4; p = 0,05); 

•	 O nadir do PSA > 0,1 ng/ml durante o primeiro 

ciclo de tratamento (< 0,1 versus > 0,1 ng/ml; HR: 

4,7; p = 0,0019).

Outros fatores que não foram associados à progres-

são da doença foram: idade, Escore de Gleason do 

tumor primário (< 8 versus > 8), tratamento do tumor 

primário (radioterapia versus prostatectomia), valor 

do PSA antes do início do BA e tempo do intervalo 

fora do tratamento durante o BAI. NE4.19

Entretanto, um estudo prospectivo fase 2 com 

amostra de 72 pacientes portadores de RB após PR 

ou RTX demonstrou que o intervalo de tempo “fora 

de tratamento” inferior a 10 meses foi fator prognós-

tico independente para desenvolvimento de CPRC.6

Conclusão 

Nos pacientes não metastáticos com elevação do 

PSA após o tratamento radioterápico com intenção 

curadora, o emprego do BAI não resultou em sobre-

vida global inferior aos pacientes tratados com BAC. 

Embora o retorno dos níveis normais de testosterona 

só ocorra em cerca de 1/3 dos pacientes, parece existir 

benefício em relação à qualidade de vida. 
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Não existem dados na literatura que definam com 

segurança a duração do período de indução do BA e 

os valores do PSA e testosterona que possam servir de 

parâmetros seguros para a interrupção e reintrodução 

do mesmo. 

Após dois anos de bloqueio contínuo, cerca 

de 50% dos pacientes não apresentarão aumento 

dos níveis séricos de testosterona com a suspen-

são do mesmo; logo, se planejamos fazer uso da 

terapia intermitente, o período de indução não 

deverá exceder dois anos. Períodos de indução 

de 8-9 meses têm sido utilizados com frequência 

por diversas instituições, embora alguns estudos 

tenham realizado esta fase por períodos inferiores 

sem prejuízo da sobrevida global. Entretanto, até 

o momento o período ideal da fase de indução não 

foi ainda determinado.

A maioria dos estudos fase 3 (Tabela 3) utilizou 

valores de PSA < 4 ng/mL como critério para a 

interrupção do BA após o período de indução. Já a 

reintrodução da terapia ablativa hormonal foi indi-

cada, na maioria dos estudos, quando o PSA atingiu 

valores entre 10 e 20 ng/mL.

Uma meta-análise de estudos fase 2 demons-

trou melhora da sobrevida quando o bloqueio foi 

reintroduzido com valores de PSA inferiores a 15 

ng/mL.20 Outros autores sugerem que pacientes 

portadores de massa tumoral grande, tempo de 

duplicação do PSA < 9 meses e valores de PSA 

> 100 ng/mL não seriam bons candidatos para o 

BAI.21,22

Na prática clínica, parâmetros bioquímicos obser-

vados durante a fase de indução inicial do tratamento 

hormonal podem fornecer importantes informações 

quanto à seleção de pacientes para o BAI; entretanto, 

muitas destas informações foram obtidas em estudos 

fase 2 e não abordados de maneira específica pelos 

estudos fase 3.

O emprego de análogos de LHRH com bloqueio 

periférico para prevenção do flare é a terapêutica ini-

cial comumente adotada (Tabela 3). Porém, o papel 

do bloqueio androgênico máximo e a necessidade de 

prevenção do flare no cenário da terapia intermitente 

ainda não estão definidos. 

A tabela 3 sumariza os principais estudos fase 3 

publicados utilizando-se o BAI. 

QUANDO INTRODUZIR E COMO 
FAZER O BLOQUEIO ANDROGÊNICO 
INTERMITENTE NOS PACIENTES 
PORTADORES DE CÂNCER DA PRÓSTATA 
METASTÁTICO?
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Tabela 3. Métodos e resultados dos estudos fase 3 comparando o bloqueio androgênico 
intermitente com o bloqueio androgênico contínuo

Referência Pacientes
(n)

Situação clínica
da doença

PSA
Indução Tratamento Resultado

Parada Reinício

De Leval 
200223 68

Avançada (T3-4, 
N+, M1 (40%), 

recidiva pós 
prostatectomia 

radical)

≤ 4 ≥ 10

3-6 meses de 
acetato de 

gosserrelina + 
flutamida

Acetato de 
gosserrelina + 

flutamida

Sem ≠ na 
mediana da 

SLP, < CPRC 
no braço 

intermitente

Miller 2007 13 335 N+, M1
≤ 4 ou > 90% 

de redução 
do valor 
inicial 

-

6 meses de 
acetato de 

gosserrelina + 
bicalutamida

Acetato de 
gosserrelina + 
bicalutamida 

SG similar/ 
sem melhora 

significativa na 
SLP/ melhora 
significativa da 

QV

Tunn 20129-11

(EC507 Trial) 167 Aumento da PSA 
> 1 ng/mL pós-PR 

< 0,5 
sem sinal 
clínico de 

progressão

> 3 ou 
progressão

ou progressão 
clínica

3 meses de 
acetato de 
leuprolida, 

prevenção do 
“flare” com 
acetato de 
ciproterona 

Acetato de 
leuprolida, 

prevenção do 
“flare” com 
acetato de 
ciproterona

SLP similar, 
melhora da 
QV e menor 
incidência de 
“Hot Flashes” 
no braço de 
intermitência

Salonen 
2012/201324, 25

(FinnProstate 
Trial VII)

554

Localmente 
avançado com 

PSA > 20 ou M1 
com qualquer 
valor de PSA

< 10 ou 
queda > 50% 

se o PSA 
inicial era 

inferior a 20

> 20 ou acima 
do nadir

6 meses de 
acetato de 

gosserrelina, 
prevenção do 

“flare” com 
acetato de 
ciproterona

6 meses de 
acetato de 

gosserrelina, 
prevenção do 

“flare” com 
acetato de 
ciproterona

Melhora da QV 
com bloqueio 
intermitente, 

sem ≠ em 
relação 

aos efeitos 
adversos

Verhagen 
2008/201326, 27 366 M1 Resposta boa 

ou moderada 

Progressão 
clínica ou do 

PSA 

Acetato de 
ciproterona 

100 mg 3x/dia, 
por 3-6 meses

Acetato de 
ciproterona 

100 mg 3x/dia, 
por 3-6 meses

Somente dados 
sobre a QV 

Calais da Silva 
2009/201128, 29

(SEUG Trial)
626

Localmente 
avançado e 
metastático

< 4 ou com 
queda de 
ao menos 

80% após a 
indução do 

BA

Sintomas e 
PSA > 10; 
aumento > 

20% do nadir 
no grupo 

que iniciou a 
intermitência 

devido a queda 
> 80% do valor 
inicial do PSA

3 meses de 
análogo LHRH 
+ acetato de 
ciproterona

Análogo LHRH 
+ acetato de 
ciproterona

Sem ≠ na SG, 
melhora na 

função sexual

Mottet 201230

(TAP 22 Trial) 173 M1 (ÓSSEA) < 4

≥10 ou 
progressão 

clínica 
sintomática

Acetato de 
leuprolida + 

flutamida

Acetato de 
leuprolida + 

flutamida

Sem ≠ em 
relação a QV, 

SLP E SG

continuação tabela 1→
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Crook 
201217,18

(CIC-CTG 
PR.7 Trial)

1365

Recorrência 
bioquímica
pós-RTX Normalizado > 10

8 meses de 
análogo de 
LHRH + ao 

menos 4 
meses de anti-

androgênio 
não esteroidal;

ou 
orquiectomia

Vários 
análogos de 
LHRH + anti-
androgênio 

não esteroidal

Sem ≠ em 
relação a SG e 
SLP; melhora 

da QV 

Hussain 
201331, 32

(SWOG 9346 
Trial)

1345 M1, PSA>5 ≤ 4
≥ 20 ou 

progressão 
clínica

7 meses de 
análogo de 

LHRH + anti-
androgênio 

não esteroidal

Acetato de 
gosserrelina + 
bicalutamida

Dados da SG 
inconclusiva 
(HR: 1.09), 
BAI inferior 

nos pacientes 
portadores 
de doença 
metastática 

mínima

Silva 201333

(SEUG 9901 
Trial)

1045

918 
incluídos

cT3- cT4 M0 e 
M1 ≥ 4 e ≤ 100

Aumento de 
20% do valor 

PSA em 2 
dosagens 

consecutivas, 
ou progressão 

clínica, ou 
piora de estado 

geral

Triptorrelina 
+ acetato de 
ciproterona, 
200 mg/dia

Triptorrelina 
+ acetato de 
ciproterona 
200 mg/dia 
(contínuo); 
acetato de 
ciproterona 
300 mg/dia 

(intermitente)

Não 
inferioridade 
em relação a 
SG e melhor 

atividade sexual
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Existem poucos estudos fase 3 que avaliaram a 

efetividade do BAI no câncer da próstata localmente 

avançado e/ou metastático.12

O CoBEU realizou uma revisão sistemática com 

meta-análise de 11 estudos randomizados comparan-

do o uso do BAI versus BAC. Foram incluídos 4.832 

pacientes, os quais apresentavam doença localmente 

avançada e/ou metastática.13,23-32,34-37

Na maioria dos estudos, o período de indução 

do BA variou de 3-6 meses e as drogas de escolha 

foram os análogos de LHRH associados ao antian-

drogênicos periféricos para a prevenção do flare 

(hiperestimulação androgênica).

Nos trabalhos analisados, os pacientes que apre-

sentaram boa resposta à ablação hormonal após o 

período de indução (PSA < 4 ng/mL ou queda do 

PSA < 80-90% do valor inicial) foram selecionados 

para a randomização entre o BAI e o BAC. A mo-

nitorização do PSA ocorreu em intervalos de 2 a 3 

meses e o BA foi reinstituído, no grupo submetido a 

intermitência, baseado na cinética do PSA (aumento 

superior a 50% do valor inicial ou valores absolutos 

que variaram de 3 a 20 ng/mL) ou progressão clínica 

da doença.

Os critérios para definir o tempo para progressão 

de doença ou tempo para desenvolvimento de CPRC 

foram variados, o que limitou a análise agrupada dos 

dados para estes eventos.

Os resultados de sobrevida global foram extraídos 

de 7 estudos, e os relacionados à sobrevida câncer-

-específica extraídos de 5 estudos. Na análise agru-

pada, tanto a sobrevida global (HR = 1,02; IC 95% 

0,95–1,10; p = 0,59 - figura 1) quanto a sobrevida 

câncer-específica (HR = 0,99; IC 95% 0,85–1,16; 

p = 0,94 - figura 2) foram semelhantes.

Os pacientes tratados com a modalidade inter-

mitente experimentaram efeitos adversos em menor 

intensidade, sobretudo com relação a atividade sexual 

nos períodos sem vigência de tratamento.

Certifi cado

Certifi cado

Certificado

A melhora da qualidade de vida provavelmente 

acompanha a recuperação da testosterona e tende a 

ser mais proeminente nos primeiros ciclos de inter-

mitência devido ao maior intervalo sem tratamento 

hormonal.

As análises de sobrevida para os subgrupos de 

tumores localmente avançados e metastáticos são 

difíceis de ser estratificadas devido à heterogeneidade 

da população estudada e de seus resultados não serem 

descritos separadamente. 

EXISTE SUPERIORIDADE DO BLOQUEIO 
ANDROGÊNICO CONTÍNUO COMPARADO 
COM O BLOQUEIO ANDROGÊNICO 
INTERMITENTE NOS PACIENTES COM 
CÂNCER DA PRÓSTATA METASTÁTICO?



18

O estudo SEUG (9901 Trial)33 avaliou 1.045 

pacientes com câncer da próstata avançado e me-

tastático que foram tratados através do BAI ou do 

BAC. Pacientes com história prévia de cirurgia ou 

radioterapia foram excluídos da amostra. O PSA 

mediano foi de 15 ng/ml e cerca de 76% dos casos 

apresentavam mapeamento ósseo negativo, sendo 

que 89% dos pacientes eram M0.

A terapia medicamentosa foi realizada utilizando-

-se o acetato de ciproterona (ACP) 200 mg/dia asso-

ciado ao análogo de LHRH (triptorrelina 11,25 mg). 

Após o período de indução de 14 semanas, 918 

pacientes atingiram valores de PSA inferiores a 

4 ng/ml e foram selecionados para a segunda fase 

do estudo.

Os pacientes selecionados foram randomizados 

(1:1) para receber continuamente ACP 200 mg + 

LHRH-A (BAC) ou suspensão do tratamento (BAI). 

No grupo tratado com BAI, a terapia foi reiniciada, 

após a suspensão do BA, quando o PSA atingiu 

20 ng/ml ou o paciente apresentou sintomas clínicos 

compatíveis com a progressão da doença. A droga 

Hazard Ratio Hazard Ratio
Estudo ou 
subgrupo

log [Hazard 
Ratio] SE Peso IV, Fixed, 95% IC IV, Fixed, 95% IC

Calais da Silva 
2009/2011 0,2390169 0,13225733 36,4% 1,27 [0,98, 1,65]

De Leval 2002 -0,77652879 0,83237081 0,9% 0,46 [0,09, 2,35]
Hering 2000 -0,35667494 1,046589 0,6% 0,70 [0,009, 5,44]
Irani 2008 0,5108 0,56053985 2,0% 1,67 [0,56, 5,00]
Salonen 2012/2013 -0,15700375 0,10287809 60,1% 0,85 [0,70, 1,05]

Total (95% IC) 100,0% 0,99 [0,85, 1,16]
Heterogeneidade: Chi2 = 7,41, df = 4 (P=0,12; I2 = 46%
Teste para efeito global: Z = 0,08 (P=0,94)

0,5 0,7 1 1,5 2

Hazard Ratio Hazard Ratio
Estudo ou 
subgrupo

log [Hazard 
Ratio] SE Peso IV, Fixed, 95% IC IV, Fixed, 95% IC

Calais da Silva 
2009/2011 0,4082199 0,09302291 15,9% 1,04 [0,87, 1,25]

Hussain 2013 0,09531018 0,06416923 33,4% 1,10 [0,97, 1,25]
Irani 2008 0,51082562 0,26909671 1,9% 1,67 [0,98, 2,82]
Miller 2007 0,03922071 0,0969628 14,6% 1,04 [0,86, 1,26]
Mottet 2012 0,13102826 0,22048025 2,8% 1,14 [0,74, 1,74]
Salonen 2012/2013 -0,13976194 0,10287809 13,0% 0,87 [0,71, 1,06]
Silva 2013 -0,10536052 0,08626502 18,5% 0,90 [0,76, 1,07]

Total (95% IC) 100,0% 1,02 [0,95, 1,10]
Heterogeneidade: Chi2 = + 9,57 df = 6 (P= 0,14); I2 = 37%
Teste para efeito global: Z = 0,53 (P=0,59) Intermitente Contínuo

0,5 0,7 1 1,5 2

Figura 1. Sobrevida global. Estudo comparativo do bloqueio intermitente versus 
contínuo em pacientes com tumores avançados

Figura 2. Sobrevida câncer-específica. Estudo comparativo do bloqueio 
intermitente versus contínuo em pacientes com tumores avançados

Intermitente Contínuo
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utilizada para este grupo foi o ACP 300 mg/dia.

Embora não seja possível fazer análise de subgrupos 

(M0 versus M1) após seguimento mediano de cinco 

anos, a sobrevida global foi similar utilizando-se os 

dois esquemas terapêuticos (HR: 0,9 95% IC 0,76–

1,07; p = 0,25). Uma crítica que se faz necessária 

reside no fato de a amostra selecionada ser bastante 

heterogênea, dificultando a interpretação segura dos 

resultados. Somado a este fato, atualmente o uso do 

acetato de ciproterona esta contraindicado para o 

tratamento do câncer prostático metastático.

Recomendações do CoBEU

•	 Para pacientes portadores de CAP com recidiva 

bioquímica (pós-PR ou RT), tumores localmente 

avançados e/ou metastáticos com indicação para o 

tratamento hormonal, o BAI pode ser recomenda-

do como alternativa ao BAC objetivando diminuir 

efeitos colaterais e custos. NE1.

•	 De maneira geral, o tempo de indução do BA deve 

ser de até oito meses. 

•	 Na recidiva bioquímica após a PR, quando o BA 

está indicado, os melhores candidatos para a in-

termitência são os pacientes que atingem valores 

de PSA < 0,5 ng/mL após o período de indução.

•	 Na recidiva bioquímica pós-RT, quando o BA 

está indicado, os melhores candidatos para a in-

termitência são os pacientes que atingem valores 

de PSA < 4 ng/mL após o período de indução. A 

reintrodução da terapia hormonal deve ocorrer 

quando o PSA ultrapassar 10 ng/mL. NE1.

•	 De maneira geral, para os tumores localmente 

avançados e/ou metastáticos, quando o BA esta 

indicado, os melhores candidatos para a inter-

mitência são os pacientes que atingem valores de 

PSA < 4 ng/mL após o período de indução. A 

reintrodução do BA deve ocorrer quando o PSA 

ultrapassar 10 ng/mL.
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