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RESUMO 

 

O câncer de próstata é a terceira neoplasia de órgãos sólidos mais incidente e a quinta mais 
mortal no mundo. Uma de suas complicações frequentes e letais é o câncer de próstata 
metastático resistente à castração (MCRPC), doença grave e incurável que ganhou, nos últimos 
dez anos, novos agentes terapêuticos para seu tratamento. O objetivo desse estudo foi realizar 
uma revisão sistemática (RS) de ensaios clínicos controlados e randomizados (ECCR) sobre a 
eficácia da enzalutamida em comparação às demais opções terapêuticas ou placebo, para o 
tratamento do MCRPC no cenário pós-docetaxel. Seguindo as etapas descritas na diretriz 
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), buscou-se 
ensaios clínicos nas bases de dados MEDLINE, EMBASE, LILACS, Web of Science e Science 
Direct, Cochrane Library Wiley e na literatura cinzenta. Os desfechos analisados foram: 
sobrevida global (SG), redução dos níveis de antígeno prostático específico (PSA,) sobrevida 
livre de progressão radiológica (RPFS), tempo para progressão de PSA (tPSA) e tempo para 
primeiro evento esquelético (tSRE). Foram selecionados 5 estudos que preencheram os critérios 
de elegibilidade. A mediana daSG foi de 18,4 meses (intervalo de confiança de 95% [IC95%], 
17,3 - não alcançado) no grupo enzalutamida versus 13,6 meses (IC 95%, 11,3 Para 15,8) no 
grupo placebo e redução de PSA em 50% ou mais (54% vs. 2%, p <0,001),  tPSA (8,3 vs. 3,0 
meses, razão de risco, 0,25; p <0,001), RPFS (8,3 contra 2,9 meses, HR = 0,40; p <0,001)e 
tSRE (16,7 vs. 13,3 meses; HR = 0,69; p <0,001). Foi observada superioridade da enzalutamida 
em relação ao placebo em todos os desfechos analisados. O medicamento foi eficaz em 
diferentes contextos de duração de terapias anteriores, regiões geográficas, níveis basais de PSA 
e presença de metástases viscerais, apesar pior prognóstico associado às metástases hepáticas. 
Apesar do benefício aparente em relação ao placebo, não foram identificados estudos de 
comparação direta entre enzalutamida, tampouco aplicou-se comparação indireta por conta das 
limitações metodológicas relacionadas ao protocolo e desenho dos estudos. Portanto, o grau de 
recomendação da enzalutamida ainda não pode ser estimado. Este trabalho poderá servir como 
ferramenta de suporte à gestão e à decisão, contribuindo para qualificar as decisões a serem 
tomadas, no contexto da prescrição racional ou incorporação da tecnologia. 

 

Palavras-chave: Enzalutamida. Câncer de Próstata. Ensaios clínicos.Revisão sistemática. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Prostate cancer is the third most common type of solid organ cancer in the world in terms of 
incidence and the fifth in terms of mortality. One of its most frequent and lethal complications 
is castration-resistant metastatic prostate cancer (MCRPC), a severe and incurable disease that 
has gained, over the last ten years, new therapeutic agents for its treatment. The aim of this 
study was to perform a systematic review (SR) on the efficacy of enzalutamide compared to 
other therapeutic options or placebo for the treatment of MCRPC in the post-docetaxel scenario. 
Following the steps outlined in PRISMA guideline, a search for randomized controlled clinical 
trials (RCTs) was performed by electronic database searching on MEDLINE, EMBASE, 
LILACS, Web of Science, Science Direct, Cochrane Library Wiley and in the gray literature. 
Primary outcomes were overall survival (OS) and PSA reduction. Secondary endpoints were 
radiological progression-free survival (RPFS), time to PSA progression (tPSA) and time to first 
skeletal event (tSRE). Five studies were selected to compose this SR. Mean OS was 18.4 
months (95% confidence interval [CI 95%], 17.3 - unreached) in the enzalutamide group and 
13.6 months (95% CI, 11.3 to 15.8) in the placebo group (hazard ratio [HR], 0.63, 95% CI, 0.53 
to 0.75, P <0.001) and PSA reduction by 50% or more (54% vs. 2%, p <0.001), tPSA (8.3 vs. 
3.0 months, HR = 0.40, p <0.001), RPFS (8.3 vs. 2.9 months, HR = 0.40, P <0.001) and tSRE 
(16.7 vs. 13.3 months, HR = 069, p <0.001). It was observed that enzalutamide was superior to 
placebo for all outcomes analyzed. In addition, the drug was effective in different contexts of 
duration of previous therapies, geographical regions, baseline levels of PSA and presence of 
visceral metastases, although liver metastasis was associated with poorer prognosis. Despite the 
apparent benefit in relation to placebo, no direct comparison studies between enzalutamide and 
other available technologies were identified neither indirect comparisons were made due to 
methodological limitations and differences in the design of studies which may hinder the 
rationality of the decision for the choice of the drug as the most appropriate option. Therefore, 
recommendation degree for enzalutamide utilization could not be estimated. This work may be 
used as a management and decision support tool, in order to enhance the quality of the decisions 
to be taken in relation to the prescription or incorporation of the new technology. 
 

Key-words: Enzalutamide. Cancer, prostate. Clinical trials. Systematic review. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho consistiu em uma Revisão Sistemática (RS) para investigação de 

evidências disponíveis sobre a eficácia do tratamento do câncer de próstata metastático 

resistente à castração, com enzalutamida, no cenário pós-docetaxel. Foi concebido a partir da 

observação de ausência de uniformidade na conduta terapêutica e seleção de diferentes 

tecnologias para a referida indicação no ambiente de trabalho. No cenário de evidências para o 

SUS, atualmente está diponível  o documento Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do 

Adenocarcinoma de Próstata, elaboradas e aprovadas em 2016, pelo Ministério da Saúde. 

Apesar deapontar para possíveis estratégias de tratamento, o texto ainda carece de evidências a 

respeito da eficácia relativa das opções farmacológicas disponíveis no mercado, como a 

enzalutamida.    

 O estudo está organizado em diferentes capítulos. No Referencial Teórico, apresentou-

se breve fundamentação sobre as principais características da doença, opções terapêuticas 

disponíveis e cenário atual do financiamento e das condutas terapêuticas no âmbito do SUS. As 

motivações para a realização do trabalho foram sintetizadas na justificativa. Em sequência, tem-

se os objetivo geral e específicos seguidos da Metodologia, onde descreveu-se as principais 

etapas para elaboração desta RS, desde o seu registro até a extração dos dados, bem como a 

análise da qualidade da evidência. Em seguida, apresentamos os Resultados, organizados com 

base na descrição dos estudos selecionados, descrição e interpretação dos desfechos, qualidade 

da evidência e qualidade dos estudos. As considerações sobre as principais deduções a partir 

dos dados encontrados foram apresentadas nas Conclusões e Considerações Finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Epidemiologia do câncer de próstata 

De acordo com dados do projeto GLOBOCAN 2018, promovido pelaInternational 

Agency for Research on Cancer (IARC), o câncer de próstata é o terceiro tipo de neoplasia de 

órgãos sólidos mais comum do mundo, com mais de 1,2 milhões de novos casos estimados para 

2018 É o segundo mais prevalente câncer não-melanoma em indivíduos do sexo masculino, 

correspondendo a aproximadamente 7,1% dos casos de câncer diagnosticados mundialmente, 

considerando ambos os sexos.Emrelação à mortalidade, foram estimados cerca de 358.000 

óbitos para 2018, e taxa de mortalidade global de 7,6 casos/100.000 homens (BRAY et al., 

2018). O câncer de próstata representa 6,6% do número total de mortes masculinas (STEWART; 

WILD, 2014). 

 No Brasil, 68.220 novos diagnósticos anuais dessa doença foram estimados para o 

biênio 2018-2019, o que corresponde a  incidência de 66,12 casos/100 mil homens. Trata-se da 

neoplasia mais incidente em indivíduos do sexo masculino em todas as regiões, excluindo-se 

tumores de pele não melanoma, com maiores taxas nas regiões Sul e Sudeste (INCA, 2018). 

 O câncer de próstata possui bom prognóstico se diagnosticado precocemente. A 

sobrevida em cinco anos para esse tipo de neoplasia varia entre 60% e 95% ao redor do mundo. 

No Brasil, a sobrevida em 5 anos vem se elevando a cada década, chegando mais recentemente 

a 95% (INCA, 2015). 

 Existem poucos fatores de risco conhecidos para câncer de próstata. Wein e 

colaboradores (2011) citam idade, história familiar e etnia negra como responsáveis pelo 

aumento da incidência. O aumento da incidência guarda relação com  com o envelhecimento da 

população, melhoria da sensibilidade das técnicas diagnósticas e difusão do uso da medida 

sérica do antígeno prostático específico (PSA). Paralelamente, observa-se  diminuição de sua 

taxa de mortalidade, associada provavelmente à melhora da eficácia dos tratamentos (BRASIL, 

2016). Estudo realizado por Scher e colaboradores (2015) nos EUA , observou que, após um 

período de treze anos de acompanhamento, em média, 4,4% do total de pacientes diagnosticados 

com câncer de próstata evoluíram paracâncer de próstata metastático resistente à 

castração(MCRPC), com letalidade anual estimada em 56% para esses indivíduos. 

A quimioprevenção do câncer de próstata é uma área de pesquisa ainda em 

desenvolvimento (LACY;KYPRIANOU, 2014). Além da triagem de rotina de PSA, testes 

alternativos estão sendo desenvolvidos para distinguir cânceres mais agressivos daqueles menos 
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propensos a letalidade, bem como a avaliação da probabilidade de desenvolvimento deste tipo 

turmor (CUZICK et al., 2014). 

 

2.2 Triagem e diagnóstico do câncer de próstata 

O diagnóstico do câncer de próstata éfeito pela dosagem do antígeno prostático 

específico (prostate specific antigen - PSA) em combinação com a realização do toque retal 

(TR). Para valores de PSA acima de 10 ng/mL, há indicação formal de biópsia e para valores 

identificados entre 4-10 ng/mL, há de se avaliar a velocidade do PSA e a relação PSA livre/total, 

para tal indicação (HEIDENREICH et al., 2013). Em casos bastante específicos, pode-se usar 

diagnóstico por imagem com ultrassonografia transretal e ressonância magnética (BRASIL, 

2015).  

A confirmação diagnóstica geralmente é realizada por meio de estudo histopatológico 

do tecido obtido através de biópsia da próstata, considerada sempre que houver anormalidades 

no toque retal ou na dosagem do PSA (RHODEN; AVERBECK, 2009). 

 

2.3 Estadiamento do câncer de próstata 

O fator determinante para que a abordagem terapêutica seja eficaz para um determinado 

tratamento é a realização do diagnóstico preciso. O correto estadiamento do câncer de próstata 

é fundamental para a escolha do protocolo de tratamento. 

A estadiamento do câncer de próstata baseia-se no sistema TNM (Tumor, Linfonodo, 

Metástases). Onde T é a extensão do tumor primário; N significa a presença e a extensão de 

metástases em linfonodos regionais e M mostra a presença de metástase a distância (Tabela 1), 

além da graduação histopatológica usando-se o escore de Gleason (BRASIL, 2016). 

Tabela 1: Estadiamento da doença conforme classificação pelo sistema TNM 

Estágio T  
(tumor) 

N 
(linfonodo) 

M 
(metástases) 

I T1, T2a N0 M0 
II T2b, T2c N0 M0 
III T3, T4 N0 M0 

IV Qualquer T N1 M0 
Qualquer T Qualquer N M1 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2016. 

T1 = Tumor clinicamente inaparente, não palpável nem visível por meio de exame de imagem. T2a = 
Tumor que envolve uma metade de um dos lobos ou menos. T2b = Tumor que envolve mais da metade 
de um dos lobos, mas não ambos os lobos. T2c = Tumor que envolve ambos os lobos. T3 = Tumor que se 
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estende através da cápsula prostática. T4 = Tumor que está fixo ou que invade outras estruturas adjacentes, 
que não as vesículas seminais: esfíncter externo, reto, músculos elevadores do ânus, e/ou parede pélvica; 
N0 = Ausência de metástase em linfonodo regional. N1 = Metástase em linfonodo regional ; M0 = 
ausência de metástase a distância; M1 = Metástase a distância.  

 

O escore de Gleason é baseado em dois dos padrões histopatológicos encontrados ao 

exame microscópico da próstata. O padrão primário representa a maior parte encontrada 

(característica patológica predominante, mais de 50% do tumor), sendo classificado em 5 graus 

de diferenciação. O outro, padrão secundário, representa a menor parte encontrada e é também 

classificado em 5 graus. Com a soma dos respectivos graus obtém-se o escore de Gleason, sendo 

os  graus mais elevados associados a piores prognósticos (BRASIL, 2014a). A pontuação do 

escore de Gleason é interpretada conforme as seguintes características: 

• Grau 1 - A próstata cancerosa se parece muito com o tecido normal. As glândulas são 

pequenas, bem-formadas e muito próximas. 

• Grau 2 - O tecido ainda possui glândulas bem formadas, mas elas são maiores e 

possuem maior quantidade de tecido entre cada uma. 

• Grau 3 - O tecido ainda possui glândulas reconhecíveis, mas as células são mais 

escuras. Com ampliação dessa imagem, algumas dessas células deixaram as glândulas 

e estão começando a invadir o tecido circundante. 

• Grau 4 - O tecido possui poucas glândulas reconhecíveis. Muitas células estão 

invadindo o tecido circundante. 

• Grau 5 - O tecido não possui glândulas reconhecíveis.  

 

Em relação à diferenciação celular do tumor, pode-se classificar em: 

• Pontuação 4 ou menor (G1): Células bem diferenciadas, bom prognóstico, pouco risco 

de complicações. Pode ser um achado acidental em uma cirurgia para remover parte da 

hiperplasia benigna de próstata. Acompanhamento anual. 

• Pontuação 5 a 7 (G2): Células moderadamente diferenciadas, prognóstico menos 

previsível. O paciente deve decidir se quer remover a próstata para evitar complicações 

ou não. 

Pontuação 8 ou maior (G3): Células muito irregulares, invasor, câncer de alto grau. Mal 

prognóstico por maior risco de complicações e metástases, a próstata deve ser removida 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia_benigna_de_pr%C3%B3stata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia_benigna_de_pr%C3%B3stata
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(BRASIL, 2014b). 

2.4 Câncer de próstata metastático 

Quando o paciente é diagnosticado com o câncer de próstata na fase metastática, não há 

mais indicação para abordagens de tratamento local, com prostatectomia radical ou radioterapia. 

O tratamento mais indicado é sistêmico, seja através da castração cirúrgica ou medicamentosa 

e bloqueio hormonal (FITZPATRICK et al., 2014). 

A opção cirúrgica mais comumente empregada é a orquiectomia bilateral, mas se a 

escolha for pela castração medicamentosa, o tratamento se baseará na utilização dos análogos 

do hormônio liberador de gonadotrofinas e os antiandrogênicos. Nos pacientes de alto risco, a 

terapia medicamentosa é comumente empregada devido à agressividade da doença, mesmo que 

ainda não haja a presença de metástase Quando há metástases ósseas localizadas, que provocam 

muita dor, pode-se lançar mão de radioterapia externa paliativa, com objetivo de analgesia. Em 

metástases múltiplas e disseminadas, o controle com radioterapia externa torna-se mais difícil, 

sendo eventualmente indicada a utilização de radioisótopos (FITZPATRICK et al., 2014). 

 

2.5 Câncer de próstata resistente à castração  
 

O termo "câncer de próstata resistente à castração" (CRPC, castration-resistant prostate 

cancer) identifica o estágio avançado do câncer de próstata com características heterogêneas, 

representado pela progressão da neoplasia em pacientes previamente submetidos à castração 

química ou cirúrgica (BRASIL, 2015). A Associação Canadense de Urologia define CPRC 

como sendo “..uma progressão tumoral apesar da terapia de supressão androgênica e que pode 

se apresentar com um aumento contínuo do PSA somente e/ou por progressão de doença pré-

existente e/ou por aparecimento de novas lesões metastáticas nos exames de imagem.” (SADI 

et al., 2012, p. 9). 

De acordo com as recomendações do Grupo de Trabalho sobre o Câncer de Próstata ou 

Prostate Cancer Working Group (PCWG2), o CRPC pode ser definindo como o câncer da 

próstata que progrediu apesar dos níveis de testoterona correspondentes à a níveis de 

castração(<0,5 ng/ml). Esta progressão pode ser bioquímica, radiológica ou sintomática 

(TUCCI et al., 2015). 

O CPRC apresenta-se como condição progressiva indo desde a elevação assintomática 

do PSA até o desenvolvimento de lesões metastáticas difusas e importante debilidade clínica 

(SADI et al., 2012). No estágio de CRPC, 80 a 90% dos pacientes desenvolvem metástases 
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ósseas (CHA et al., 2017).  Ao longo das últimas décadas, várias denominações têm sido 

utilizadas, entre elas: câncer da próstata hormônio-resistente, câncer da próstata hormônio-

refratário, câncer da próstata hormônio-independente, câncer da próstata andrógeno-

independente e câncer da próstata andrógeno-insensível. A denominação CPRC é a mais aceita 

atualmente, porque mesmo pacientes considerados resistentes à castração ainda apresentam 

sensibilidade ao tratamento hormonal e podem responder a manipulações hormonais 

secundárias (SADI et al., 2012). 

O mecanismo pelo qual as células do câncer de próstata tornam-se resistentes à castração 

não é totalmente conhecido, mas tem sido proposto que alterações no receptor de androgênico 

(AR) representam  anormalidade molecular crítica (SEITZ et al., 2017; QU et al., 2017). 

Mutações no gene do ARpermitem que este seja ativado por outros hormônios esteroides ou 

mesmo antiandrógenos (CEREDA et al., 2014). A amplificação do ARtrata-se da 

hiperexpressão das funções do receptor e ocorre mesmo quando os níveis de andrógenos estão 

bem abaixo do habitual, o que resulta em alterações no metabolismo androgênico intratumoral 

característicos do CRPC (QU et al., 2017). 

Embora pacientes submetidos à castração apresentem queda de até 95% na concentração 

dos andrógenos circulantes, a di-hidrotesterona (DHT) só é reduzida em 50%-60% do seu valor 

inicial (SEITZ et al., 2017). Também não parece existir grande diferença entre a concentração 

de andrógenos no tecido prostático de pacientes com hiperplasia e naqueles com CPRC. 

Andrógenos adrenais (androstenediona e DHEA) convertem-se em testosterona e DHT, e 

mesmo pequenas concentrações residuais de andrógenos podem estimular o AR no ambiente 

intratumoral (CEREDA et al., 2014). Outra alteração que promove o crescimento tumoral é a 

desregulação do AR por fatores de crescimento, onde o AR pode ser ativado na ausência do 

andrógeno (ligante). Isto ocorre quando há produção anormal de fatores de crescimento como 

VEGF (vascular endothelialgrowthfactor), IGF (insulin-likegrowthfactor), EGF 

(epidermalgrowthfactor), TGF- β (transforminggrowthfactor β), KGF 

(keratinocytegrowthfactor) e IL-6 (interleucina-6) (AGARWAL; SONPAVDE; STERNBERG, 

2012).  

Existem ainda as alterações de proteínas co-reguladoras, onde ativadores da função do 

AR aumentam ou reprimem sua função. Proteínas como ARA54 e ARA70, desreguladas no 

CPRC, aumentam a sensibilidade do AR a pequenas concentrações de andrógenos ou a ligantes 

alternativos, como estrógeno e antiandrógenos(SADI et al., 2012; TAKEUCHI et al., 2016). 
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Revisão sistemática sobre critérios de caracterização de pacientes com CPRCencontrou 

12 estudos, com diferentes critérios clínicos e laboratoriais para o diagnóstico (KIRBY et al., 

2011). A elevação do PSA foi considerada em nove estudos (75%). Três usaram o aparecimento 

de novas lesões no mapeamento ósseo ou na tomografia computadorizada (dois destes também 

utilizaram elevação do PSA) (INOUE et al., 2009; BERRUTI et al., 2007; SOERDJBALIE-

MAIKOE et al., 2004). Um estudo selecionou somente pacientes com metástases sintomáticas 

(SULLIVAN et al., 2007). Outro caracterizou como CPRC pacientes que deixaram de responder 

à manipulação hormonal secundária (CABRERA et al., 2010).  

Alemayehu e colaboradores (2010) analisaram 15.361 pacientes com câncer da próstata 

tratados com bloqueio androgênico, durante seis anos, nos EUA. Neste período, 2.740 pacientes 

desenvolveram CPRC (prevalência de 17,8%) (ALEMAYEHU et al., 2010). Outro estudo 

norte-americano que contou com 44.791 pacientes com câncer da próstata tratados com 

castração clínica ou cirúrgica,observou o desenvolvimento de CPRC em 4.266 casos (9,5%) 

após um seguimento médio de dois anos (KIRBY et al., 2011). 

Na Inglaterra, trabalho executado em centros de atenção primária com 8.678 pacientes 

portadores de câncer da próstata tratados com castração e com elevação progressiva do PSA, 

revelou que em cinco anos, a prevalência de CPRC foi de 11,2% (KIRBY et al., 2011).Berruti 

e colaboradores (2007), em estudo realizado com 211 pacientes com câncer da próstata 

metastático tratados com bloqueio androgênico demonstraram que após cinco anos, 53% dos 

pacientes foram caracterizados com MCPRC. 

A sobrevida de pacientes portadores de CPRC varia de 9 a 78 meses com mediana de 16 

meses, apontando para a heterogeneidade nos critérios de caracterização e seleção dos casos de 

CPRC (SADI et al., 2012). 

A privação androgênica cirúrgica ou hormonal (ADT, Androgendeprivationtherapy), 

constitui a base terapêutica do câncer de próstata avançado, e este tratamento leva a respostas 

de antígeno prostático específico (PSA) e melhorias clínicas em mais de 90% dos pacientes 

(TUCCI et al., 2015).  Não é curativo e a maioria dos pacientes torna-se resistente à castração 

entre 12-48 meses de terapia (HOTTE; SAAD, 2010; SCHRADER et al., 2014). 

O MCRPC ocorre em cerca de 90% dos homens com CRPC (INOUE et al., 2009). A 

metástase óssea é a mais comum e pode produzir morbidade significativa, incluindo dor, fraturas 

patológicas, compressão da medula espinhal e supressão da medula óssea. Os efeitos 

paraneoplásicos também são comuns, incluindo anemia, perda de peso, fadiga, 

hipercoagulabilidade e aumento da susceptibilidade à infecção (HOTTE; SAAD, 2010).  
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2.6 Tratamento farmacológico do câncer de próstata metastático resistente à castração 

 
Por mais de uma década, acreditou-se que o MCRPC era insensível à terapia hormonal e a 

quimioterapia com docetaxel e prednisona, era o padrão ouro para o tratamento (RODRIGUES et 

al., 2014). Apesar de aproximadamente 50% dos pacientes com MCRPC responderem ao docetaxel 

com reduções nos níveis de PSA, 70 % dos pacientes respondedores desenvolviam resistência ao 

tratamento, com progressão tumoral e elevação dos níveis de PSA nos três primeiros meses. Além 

disso, a quimioterapia com docetaxel está associada à elevada toxicidade, limitando seu uso quando 

o benefício clínico não supera os eventos adversos, como nos casos de rápida progressão ou doença 

sintomática (AGARWAL et al., 2014; EZZEL et al., 2013).  

A partir de 2002, observou-se gradual evolução das opções terapêuticas para pacientes 

com MCRPC. A introdução de novos medicamentos como terapia de segunda linha mudou 

significativamente o cenário para estes pacientes. A sobrevida global aumentou de 

aproximadamente 9-18 meses para mais de 30 meses, com benefícios sintomáticos associados 

(KIRBY et al., 2011). Saad e colaboradores (2002) demonstraram que o tratamento com ácido 

zoledrônico poderia reduzir a incidência de eventos esqueléticos. Em 2010, a imunoterapia com 

sipuleucel-T foi aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA), órgão regulamentador 

de medicamentos dos EUA, associando seu uso ao aumento da sobrevida dos pacientes 

(KANTOFF et al., 2010). Em 2011, um novo taxano, o cabazitaxel, monstrou eficácia como 

quimioterapia de segunda linha (de BONO et al., 2010) e o tratamento com denosumabe 

prolongou significativamente o tempo médio para o primeiro evento esquelético (skeletal-

related event, SRE) (FIZAZI et al., 2011). Em 2013, o radiofármaco cloreto de Rádio-223 foi 

aprovado pela agência regulatória americana, para MCRPC com metástase óssea (CHA, 2017).  

Entre 2011 e 2014, dois agentes hormonais orais, o acetato de abiraterona (novembro de 

2011) e enzalutamida (dezembro de 2014) foram registrados no Brasil, como terapias de 

segunda linha para o tratamento do MCRPC, para pacientes submetidos ao tratamento 

quimioterápico com docetaxel de castração hormonal ou cirúrgica (de BONO et al., 2011; 

SCHER et al., 2012). A pouca experiência clínica com esses medicamentos ainda gera ausência 

de um consenso sobre a escolha mais adequada para o uso no MCRPC. A ocorrência de reações 

adversas importantes, bem como a tolerância genética de alguns grupos de pacientes é 

conhecida (ANTONARAKIS, 2016; GALLETTI et al., 2017; ZHANG et al., 2014), porém seu 

real impacto na sobrevida ainda não está totalmente esclarecido e precisa ser melhor investigado 

(ZHANG et al., 2014). 
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2.6.1 Imunoterapia: Sipuleucel - T 
 

Em 2010, o sipuleucel -T se tornou o primeiro agente imunoterápico aprovado nos EUA 

pelo FDA, para o tratamento do câncer de próstata (KANTOFF et al., 2010; TUCCI et al., 

2015). O sipuleucel-T é uma vacina autóloga que requer a extração de leucócitos dos pacientes 

comesta neoplasia para obtenção de células apresentadoras de antígeno. Essas células são 

expostas à fosfatase ácida prostática e à proteína de fusão do fator estimulador de colônias de 

macrófagos, e são então reinfundidas no paciente (KANTOFF et al., 2012).  

O estudo IMPACT (SCHELLHAMMER et al., 2013) recrutou e randomizou 512 pacientes 

assintomáticos ou levemente sintomáticos em dois grupos, um para receberem Sipuleucel-T e o 

outro placebo. O principal desfecho analisado foi a sobrevida global (SG). Os resultados indicaram 

que a SG no grupo que recebeu sipuleucel-T foi de 25,8 meses versus 21,7 meses, comparado ao 

grupo que recebeu placebo (SCHELLHAMMER et al., 2013). 

O tratamento com sipuleucel-T, em geral, é bem tolerado. As reações adversas mais 

comuns são calafrios, febre e dor de cabeça transitória (TUCCI et al., 2015).  

 

2.6.2 Taxano de segunda linha: Cabazitaxel 
 

O cabazitaxel é um taxano semissintético, derivado 7,10 dimetil-oxi do 

docetaxel(TUCCI et al., 2015). Assim como seu análogo estrutural, este medicamento 

estabilizao sistema de microtúbulos. Ele possui elevada citotoxicidade e baixa afinidade pela 

bomba de efluxo glicoproteína P-1, cuja superexpressão é mediada pelo gene MDR1 é 

supostamente responsável pela resistência ao tratamento com docetaxel(HOTTE & SAAD, 

2010). 

Em 2010, o estudo TROPIC (DE BONO et al., 2010) randomizou 920 pacientes em 2 

grupos, dos quais um braço recebeu cabazitaxel 25mg/m² associado a prednisona a cada 21 dias 

e o outro mitoxantrona associada a prednisona. O principal desfecho avaliado foi a SG, que 

mostrou aumento de 15,1 vs 12,7 meses (HR, IC95% = 0,70; P< 0,001) no grupo de pacientes 

com o cabazitaxel . As reações adversas mais comumente observadas foram neutropenia graus 

3 e 4 e neutropenia febril (HOTTE & SAAD, 2010). 

 

2.6.3 Cloreto de Rádio-223 
 
 O cloreto de rádio-223 é um emissor de partículas α que mimetiza o cálcio e se liga 

em regiões de osteogênese, indicado para o tratamento do câncer metastático com metástases 
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ósseas. Diferentemente de emissores β que são mielotóxicos, o Ra-223 emite ondas de baixa 

energia e penetração, causando morte celular localizada e com pouca reaçãoes adversas  

(GRAAF; BEER, 2014). 

 Estudo ALSYMPCA (PARKER et al., 2013) avaliou a eficácia do Ra-223 em relação 

ao placebo. Foram randomizados 921 pacientes com uma razão 2:1 Ra-223/placebo. Os 

investigadores observaram que o Ra-223 melhorou significativamente a SG em relação ao 

placebo, com 14,0 meses para o grupo intervenção e 11, 2 meses para placebo (HR., IC 95% = 

0.70 [0,58-0,83]; p<0.001) (PARKER et al., 2013). 

 
2.6.4 Abiraterona 

 

A abiraterona é um agente esteroidal derivado de pregnenolona que inibe seletiva e 

irreversivelmente a enzima CYP17A1. Possui duas propriedades distintas: catalisa a 17-α-

hidroxilação de esteróides C21, necessária para a síntese de cortisol na glândula adrenal 

(SONPAVDE et al., 2011), e catalisa a quebra da ligação C17-21, convertendo compostos C21 

para esteróides C19, na via de síntese de esteróides sexuais, tanto na glândula adrenal como no 

testículo (PIA et al., 2013; SONPAVDE et al., 2011).  Essas etapas são críticas na biossíntese 

de testosterona: a conversão da pregnenolona em 17-OH-pregnenolona e a conversão da 17-

OH-pregnenolona em dehidroepiandrosterona. A inibição da CYP17 também resulta em síntese 

de cortisol deficiente e, consequentemente, na regulação positiva da via hipotálamo-pituitária-

adrenal, com níveis elevados de hormônio adrenocorticotrópico (ACTH). Estes eventos levam 

ao aumento dos níveis de esteróides retroalimentando o bloqueio CYP17A1, incluindo 

corticosterona e desoxicorticosterona (PIA et al., 2013; SONPAVDE et al., 2011). E esta 

condição metabólica estimula tanto o receptor glicocorticóide como o receptor 

mineralocorticóide, e seu excesso impede a insuficiência adrenocortical. O efeito secundário 

descrito também gera uma síndrome de excesso mineralocorticóide secundária caracterizada 

por retenção de líquidos, hipertensão e hipocalemia, o que muitas vezes requer intervenção. A 

fim de evitar este efeito adverso, a abiraterona é geralmente administrada em conjunto com 

prednisona (PIA et al., 2013). 

A eficácia da abiraterona no cenário pós-docetaxel, em relação ao placebo, foi avaliada 

no estudo COU-AA-301(DE BONO et al., 2011)com 1.200 indivíduos previamente tratados 

com docetaxel selecionados aleatoriamente em dois grupos: Abiraterona e prednisona vs 

placebo e prednisona.Verificou-seacréscimonasobrevidaglobalde14,8meses VS 10,9meses no 

grupo que recebeu abiraterona (HR = 0,65, p < 0,001), sugerindo eficácia no cenáriopós-
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docetaxel na comparação com placebo(DE BONO et al., 2011). 

 

2.6.5 Enzalutamida 
 
 A enzalutamida é um antagonista de receptor de androgênio (AR, androgen receptor) 

oral, não esteroidal, que mantém atividade mesmo em casos de aumento da expressão de AR. 

Este medicamento se liga ao receptor AR com alta afinidade e impede a translocação de AR e 

a ligação do DNA. Diferentemente da abiraterona, a enzalutamida não requer a administração 

de prednisona, uma vez que não tem efeitos sobre a síntese de esteróides (TRAN et al., 2009). 

Apesar da vantagem relativa de seu uso isolado, a resposta ao tratamento com este medicamento 

é variável, devido a existência de variações genéticas que conferem resistência ao receptor AR, 

cujo  mecanismo ainda não foi completamente compreendido, mas sabe-se que o AR variante 7 

(AR-V7) está implicado nesta resistência (TUCCI et al., 2015).  

 Observou-se convulsões com o uso da enzalutamida em doses superiores às 

terapêuticas, em ensaios pré-clínicos (SCHER et al., 2010; TRAN et al, 2009). Ezzell e 

colaboradores alertaram para os riscos da utilização em pacientes com epilepsia.  (EZZELL et 

al., 2013). A redução no limiar convulsivo parece estar associada ao antagonismo parcial do 

receptor GABAa, o que pode ser agravado por situações que diminuem este limiar como por 

exemplo: alguns medicamentos,histórico de acidente vascular cerebral e epilepsia (ZHANG et 

al., 2014). 

 

2.7 Diretrizes terapêuticas disponíveis no SUS 

 

A publicação mais recente do Ministério da Saúde com recomendações para o 

tratamento do câncer de próstata é o documento “Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do 

Adenocarcinoma de Próstata”, aprovado através da Portarianº 498, de 11 de maio de 2016 

(BRASIL, 2016). Para o tratamento do câncer de próstata resistente a hormonioterapia 

(castração) o PCDT relata: 

 
Estudos recentes têm sugerido o uso de quimioterapia paliativa 
concomitante à hormonioterapia como primeira linha terapêutica do 
câncer de próstata recém-diagnosticado e com grande volume tumoral 
(metástase visceral; quatro ou mais lesões ósseas metastáticas, sendo 
pelo menos uma fora da pelve), devendo essa conduta ser analisada 
pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
(CONITEC) em termos de eficácia, efetividade e custo-efetividade 
(BRASIL, 2016, p.19). 
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O financiamento de medicamentos oncológicos não ocorre por meio dos Componentes 

da Assistência Farmacêutica. O MS e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde não 

disponibilizam diretamente medicamentos contra o câncer. Seu fornecimento é estabelecido via 

inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC-SIA 

(Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial) 

do SUS. São oferecidos pelos hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia, sendo 

ressarcidos pelo MS, conforme o código do procedimento registrado na APAC (BRASIL, 

2014a). 

Os hospitais credenciados para atendimento em oncologia devem dispor de protocolo 

próprio, destinado a orientar a tomada de decisão de prescritores e pacientes, avaliar e garantir 

qualidade na assistência, orientar a destinação de recursos na assistência à saúde e fornecer 

elementos de boa prática médica (BRASIL, 2014b). Os estabelecimentos habilitados em 

Oncologia pelo SUS são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos para o 

tratamento do câncer que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem, devendo observar 

Protocolos e Diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2016). 

A tabela de procedimentos do SUS não refere a medicamentos oncológicos, mas 

situações tumorais específicas, que orientam a codificação desses procedimentos, descritos 

independentemente do esquema terapêutico adotado.  Os procedimentos para o tratamento do 

câncer de próstata encontram-se registrados na tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela 

de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) (DATASUS, 2017) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Lista SIGTAP de procedimentos registrados para o tratamento do câncer de 

próstata. 

 
Código  Procedimento 

TRATAMENTO CIRURGICO 

04.09.03.002-3  Prostatectomiasuprapúbica 

04.09.03.003-1  Prostatovesiculectomia radical 

04.09.03.004-0  Ressecção endoscópica de próstata 

04.09.04.014-2  Orquiectomiasubcapsular bilateral 

04.16.01.012-1  Prostatectomia em oncologia 

04.16.01.013-0  Prostatovesiculectomia radical em oncologia 

RADIOTERAPIA 
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03.03.12.005-3  Tratamento de dor/metástase óssea com radiosótopo (por paciente, 

exceto câncer de tireoide) 

03.04.01.006-5 Braquiterapia com iodo-125/ouro-198 

03.04.01.007-3  Braquiterapia de alta taxa de dose (por inserção) 

03.04.01.009-0  Cobaltoterapia (por campo)  

03.04.01.011-1 Internação para radioterapia externa 

03.04.01.028-6 (cobaltoterapia/acelerador linear) Radioterapia com acelerador linear só 

de fotons (por campo) 

03.04.01.029-4  Radioterapia com acelerador de fótons e elétrons (por campo) 

PROCEDIMENTOS SECUNDÁRIOS 

03.04.01.008-1  Verificação por imagem em radioterapia 

03.04.01.015-4  Máscara/imobilização personalizada (por tratamento) 

03.04.01.018-9  Planejamento complexo (por tratamento) 

03.04.01.019-7 Planejamento de braquiterapia de alta taxa de dose (por tratamento) 

03.04.01.030-8  Colimação personalizada 

03.04.01.031-6  Planejamento tridimensional (por tratamento) 

3.04.01.034.0 Narcose para braquiterapia de alta taxa de dose (por procedimento) 

QUIMIOTERAPIA PALIATIVA-ADULTO 

03.04.02.007-9  Hormonioterapia do adenocarcinoma de próstata avançado 1ª linha 

03.04.02.006-0  Hormonioterapia do adenocarcinoma de próstata avançado 2ª linha 

03.04.02.008-7  Quimioterapia do adenocarcinoma de prostata resistente a 

hormoioterapia 

QUMIOTERAPIA PRÉVIA NEO ADJUVANTE CITORREDUTORA –ADULTO 

03.04.04.020.7  Hormonioterapia previa à radioterapia externa do 

QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE (PROFILÁTICA) ADULTO 

03.04.05.034.2 Hormonioterapia adjuvante à radioterapia externa do adenocarcinoma de 
próstata 

Fonte: Adaptado de DATASUS, 2018. 
 

2.8 Avaliação de Tecnologias em Saúde  

 

A Portaria n° 2.510/GM de 19 de dezembro de 2005 define tecnologias em saúde como: 

“os medicamentos, materiais, equipamentos e procedimentos, sistemas organizacionais, 

educacionais, de informações e de suporte, e programas e protocolos assistenciais através dos 

quais os cuidados de saúde são prestados à população” (BRASIL, 2005, Art. 3º, § 1º). 

O surgimento de novas demandas e desenvolvimento de novas tecnologias em saúde é 

crescente, ao passo que os recursos disponíveis são limitados. Por isso, sua aplicação deve ser 

orientada pela análise da melhor evidência científica e não somente dos custos, mas também de 

seus efeitos, antes que uma nova tecnologia seja incorporada e difundida (BRASIL, 2012). 
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Em consonância com essa realidade e com base na Política Nacional de Saúde e na 

Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, foi publicada a Política 

Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS), em 2010. A PNGTS objetiva orientar 

os processos de incorporação de tecnologias nos sistemas e serviços de saúde e maximizar os 

benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos disponíveis, assegurando o acesso da 

população a tecnologias efetivas e seguras, em condições de equidade (BRASIL, 

2010).    

No Brasil, a incorporação de tecnologias em saúde pelo SUS é responsabilidade da 

CONITEC, assistida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde 

(DGITS) (BRASIL, 2013). A tomada de decisão por esses grupos é baseada em evidências, 

analisando-se eficácia, acurácia, efetividade, segurança e os custos em relação aos benefícios. 

Estudos que utilizam uma pergunta formulada, métodos sistemáticos e explícitos para a 

avaliação de uma tecnologia como as revisões sistemáticas de ensaios clínicos, fornecem o 

maior nível de evidência entre as principais metodologias de análise e síntese de conhecimentos 

utilizados para avaliação tecnológica (KRAUSS-SILVA, 2004). Achados e recomendações vão 

depender diretamente da qualidade da evidência. A interpretação e síntese ajudam ao grupo 

avaliador a determinar a adequabilidade da evidência para responder aos aspectos do problema 

a ser avaliado. Os usuários das recomendações apresentadas em uma avaliação de tecnologias 

em saúde (ATS) devem entender suas bases e com que grau de confiança elas foram 

estabelecidas (GOODMAN, 1998). A ATS é ferramenta fundamental para a incorporação de 

medicamentos e para a melhor avaliação da segunda-linha de tratamento para o câncer de 

próstata, como a enzalutamida. Nesse contexto, uma das principais fontes de evidência para o 

julgamento dos tomadores de decisão, na incorporação ou não de medicamentos ao SUS é a 

Revisão Sistemática (RS) de Ensaios Clínicos Randomizados (ECR) (BRASIL, 2012). 

A RS é um método de síntese de evidências que avalia criticamente e interpreta todos  

os estudos relevantes disponíveis para uma questão particular, área do conhecimento ou 

fenômeno de interesse. Por se tratar de método explícito e sistemático de identificação, seleção 

e avaliação da qualidade de evidências, tal metodologia é considerada como confiável, rigorosa 

e auditável. Os métodos estatísticos – metanálises, normalmente são inseridos na análise e 

síntese dos resultados, permitindo aumento da amostra e precisão dos desfechos avaliados 

(BRASIL, 2012). 
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3 JUSTIFICATIVA 

O câncer de próstata é a terceira neoplasia de órgãos sólidos mais incidente no mundo 

e a quinta mais mortal (BRAY et al., 2018). No Brasil, esta neoplasia é a mais incidente entre 

homens em todas as regiões, excluindo-se tumores de pele não melanoma, com elevada taxa 

de mortalidade (INCA, 2018). 

Acompanhando a tendência mundial, o incremento das taxas de incidência no país 

deveu-se ao aumento da expectativa de vida, à melhoria dos métodos diagnósticos, dos 

sistemas de notificação e à disseminação da identificação do antígeno prostático específico 

(PSA) e do toque retal (TR) no diagnóstico da neoplasia (BRAGA et al., 2017). 

Uma das complicações mais frequentes e letais do câncer de próstata é o MCRPC. O 

tempo de sobrevida médio após o diagnóstico de MCRPC é inferior a 24 meses (SADI et al., 

2012). Apesar de tratar-se de uma doença grave e incurável, nos últimos dez anos, a pesquisa 

e desenvolvimento de novos agentes terapêuticos para o tratamento do MCRPC aponta para  

maior expectativa de vida desses pacientes (DE BONO et al., 2010; DE BONO et al., 2011; 

SCHER et al., 2012; PARKER et al. 2013; SCHELLHAMMER et al. 2013). 

Em 2014, uma nova opção terapêutica oral foi registrada no Brasil, para uso em 

pacientes com MCRPC pós-quimioterapia com docetaxel e castração cirúrgica ou hormonal: 

o inibidor do receptor androgênico (AR) enzalutamida, empregado na paliação, com 

expectativa de melhora da sobrevida desses pacientes (ANVISA, 2017). 

Apesar dos avanços na pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos nos 

últimos dez anos na área, atualmente a única referência oficial para diagnóstico e tratamento 

do câncer de próstata no âmbito do Ministério da Saúde (MS) consiste no documento 

“Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Próstata” publicado em 2016 

(BRASIL, 2016). Este documento relaciona as opções terapêuticas disponíveis para o 

MCRPC, sem recomendar condutas ou demonstrar evidências robustas que sugiram a escolha 

de uma opção terapêutica em relação à outra.  

Em virtude dessas limitações, muitas vezes os profissionais do SUS precisam recorrer 

a protocolos internacionais como os da American Urological Association (COOKSON et al., 

2015) e European Association of Urology (MOTTET et al., 2015) a fim de nortear suas 

condutas terapêuticas e diagnósticas. Além disso, o fornecimento destes medicamentos por 

meio do sistema APAC-SIA do SUS, tende a reduzir a uniformidade das condutas bem como 

a racionalidade terapêutica e econômica (BRASIL, 2014a). 
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A partir desse cenário e considerando a eficiência na gestão dos recursos públicos bem 

como a promoção do uso racional dos medicamentos para o tratamento do câncer de próstata, 

é necessário o desenvolvimento de ações que norteiem as condutas terapêuticas no âmbito do 

SUS, como a inclusão de opções terapêuticas para o tratamento do MCRPC na RENAME.  

O presente estudo pretende contribuir para a construção de embasamento teórico que 

subsidie a avaliação da utilidade da incorporação dessas novas tecnologias, mais 

especificamente, o inibidor do receptor AR enzalutamida, de modo que, no futuro, o 

financiamento e utilização desses medicamentos se desenvolva no SUS. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Realizar uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados sobre a eficácia da 

enzalutamida em comparação às demais opções terapêuticas para o tratamento de segunda 

linha do câncer de próstata metastático resistente à castração. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Selecionar ensaios clínicos controlados sobre o tratamento farmacológico do câncer de 

próstata metastático resistente à castração; 

• Comparar dados de eficácia entre enzalutamida e outros medicamentos usados no 

tratamento farmacológico de segunda linha do câncer de próstata metastático 

resistente à castração, avaliando a melhor evidência disponível; 

• Fornecer embasamento científico quanto à eficácia para os tomadores de decisão do 

Sistema Único de Saúde sobre a utilização da enzalutamida para o tratamento do câncer 

de próstata metastático resistente à castração. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 Protocolo e registro 

Esta revisão sistemática foi elaborada seguindo os critérios da diretriz PRISMA 

(BRASIL, 2012). A metodologia do estudo foi descrita e submetida ao protocolo PROSPERO 

(Internationalprospectiveregisterofsystematicreviews) com identificador CRD4201707739 

(PROSPERO, 2017), conforme recomendação do manual Diretrizes Metodológicas para 

Elaboração de Revisão Sistemática e Metanálise de Ensaios Clínicos Randomizados do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). 

5.2 Tipos de Estudos 

Foi realizada busca na literatura científica direcionada para Ensaios Clínicos 

Controlados Randomizados (ECCR), abordando a eficácia da enzalutamida no tratamento do 

MCRPC. 

5.3 População Estudada 

Pacientes com MCRPC não responsivos à primeira linha com docetaxel, 

independentemente da idade. 

5.4 Intervenção 

Enzalutamida, tanto na forma de monoterapia, quanto em eventuais combinações para 

o tratamento da MCRPC pós-docetaxel. 

5.5 Comparadores 

Foram incluídos estudos nos quais os grupos de comparação foram placebo ou 

tratamento ativo (abiraterona, RaCl-223, sipuleucel-T ou cabazitaxel), combinados ou não 

com corticosteroides. 

5.6 Desfechos Primários 

As medidas adotadas para os resultados primários da RS foram sobrevida global (SG), 

redução dos níveis plasmáticos de PSA. 
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5.7 Desfechos Secundários 

Os desfechos secundários empregados foram: Sobrevida livre de progressão 

radiológica (RPFS), tempo decorrido sem evento esquelético (tSRE) e tempo para progressão 

de PSA (tPSA). 

5.8 Busca 

Buscou-se na literatura científica, ensaios clínicos randomizados (ECR), que 

abordassem a eficácia da enzalutamida, tanto em monoterapia, quanto em eventuais 

combinações, para o tratamento da MCRPC pós-docetaxel. As bases de dados utilizadas foram 

Medline via Pubmed (PMC), Web of Science, Science Direct, Cochrane Library, LILACS e 

EMBASE. A revisão contemplou estudos onde o medicamento enzalutamida foi o tratamento 

analisado ou o comparador. Não houve restrição ao período de publicação, nem ao idioma dos 

trabalhos.As estratégias de busca empregadas neste estudo estão descritas no Apêndice A. As 

buscas foram realizadas entre julho de 2017 e março de 2018. 

A busca na literatura cinzenta, com a identificação de artigos elegíveis e que pudessem 

não ter sido recuperados pela estratégia de busca, também foi empregada com a verificação 

das “Referências Bibliográficas” de estudos incluídos na RS. Também foram considerados 

materiais de acesso livre disponíveis na base de dados ClinicalTrials.gov. 

Foram excluídos da revisão: (i) estudos baseados em intervenções ósseas para paliação 

ou prevenção de complicações esqueléticas (Ex: radioisótopos, bisfosfonatos ou radioterapia); 

(ii) estudos que incluíram pacientes tratados com protocolos no qual o docetaxel não foi o 

agente de primeira linha.  

. 
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Quadro 1: Critérios de elegibilidade para que estudos sejam incluídos na Revisão 

Sistemática 

Critérios de 
elegibilidade Descrição 

Objetivo do 
estudo 

Avaliar a eficácia da enzalutamida, na segunda linha de tratamento 
do MCRPC 

População Pacientes com MCRPC não responsivos à primeira linha com 
docetaxel, independentemente da idade. 

Intervenção Enzalutamida, tanto em monoterapia quanto combinada, para o 
tratamento da MCRPC pós-docetaxel 

Comparação 
Outros medicamentos preconizados para a segunda linha de 
tratamento do MCRPC: abiraterona, sipuleucel-T, cabazitaxel e 
cloreto de rádio- 223 ou placebo 

Desfecho 
Desfechos primários: Sobrevida global, níveis plasmáticos de PSA; 
Desfechos secundários:Sobrevida sem progressão radiológica, 
tempo decorrido sem evento esquelético 

Tipo Ensaio clínico controlado randomizado 
Fonte: Elaboração própria. 

A pergunta norteadora desta revisão foi: “A terapia de segunda linha com 

enzalutamida para o tratamento do MCRPC pós-docetaxel é superior em eficácia em relação 

às demais opções terapêuticas de segunda-linha?” 

 

5.9 Seleção dos estudos 

 

Os estudos selecionados foram organizados em planilhas com auxílio do software 

Microsoft® Excel (versão 2016), de acordo com a base de dados onde foram encontrados, a 

fim de retirar possíveis duplicatas, para montagem posterior do banco de referências. 

A primeira etapa após a busca nas bases de dados foi a revisão dos estudos por dois 

pesquisadores de forma independente (C.V.T e C.A.O.M), um destes, o autor do trabalho. Essa 

etapa teve por objetivo a retirada de duplicatas e a exclusão de estudos que não se 

enquadrassem ao assunto discutido, com a leitura de seus títulos e resumos. Em casos de 

discordância quanto à inclusão ou não de estudos, a decisão foi realizada por consenso. 

Após a seleção nas bases de dados, os documentos foram lidos na íntegra, 

identificando-se os critérios de elegibilidade (Quadro 1). Como na etapa de seleção por títulos 

e resumos, em caso de discordância entre os revisores, a decisão de seleção foi realizada por 

consenso. 
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5.10 Extração e gerenciamento de dados 

Após a leitura e revisão dos textos completos, a extração dos dados foi realizada por 

dois revisores (C.V.M. e C.A.O.M). As seguintes informações foram extraídas dos estudos 

elegíveis: pesquisadores envolvidos, data da publicação, país, número de participantes, 

aspectos clínicos dos participantes, desfechos primários e secundários, dados sobre a 

metodologia empregada em cada estudo e dados sobre a avaliação da qualidade da evidência. 

 Para avaliação da qualidade da evidência, utilizou-se a escala proposta por Jadad e 

colaboradores (1996) (Quadro 3). A utilização do GRADE, que é a ferramenta recomendada 

pelas Diretrizes Metodológicas para Elaboração de Revisões Sistemáticas do MS não foi 

apropriada para este estudo. Isto se deve ao fato de haver somente um estudo principal e a 

ferramenta basear-se em elementos comparativos como a heterogeneidade para avaliação dos 

graus de recomendação (BRASIL, 2012). 

Para organização desses dados, foram criadas tabelas com o software Microsoft® 

Excel (versão 2016) (Tabelas 3, 4 e 5). Foram extraídos os hazard ratios (HR) para os 

desfechos contínuos. As análises também incluíram os intervalos de confiança (IC) de 95%. 

Analisou-se apenas as informações disponíveis, sem emprego de estratégias estatísticas para 

estimação de dados faltantes. 

 

5.11 Avaliação de risco de viés nos estudos incluídos na RS 

 

O risco de viés foi analisado de maneira independente entre os revisores se baseando 

nas ferramentas do Manual da Cochrane para Revisões Sistemáticas de Intervenções volume 

5.1.0 (HIGGINS, 2011), disponíveis no software Review Manager® 5.3 (2014). 

A qualidade de um ECR reflete a extensão em que o estudo diminui os vieses e aumenta 

as suas validades interna e externa De acordo com a diretriz PRISMA, todos os ECR que 

atendam aos critérios de elegibilidade para uma RS devem ter sua qualidade metodológica 

avaliada individualmente, a fim de minimizar possíveis vieses na interpretação dos resultados 

(BRASIL, 2012). 

O desenho da ferramenta consiste em 7 domínios (geração da sequência aleatória, 

ocultação da alocação, cegamento de participantes e profissionais, cegamento de avaliadores 

de desfecho, desfechos incompletos, relato de desfecho seletivo e outras fontes de vieses). 

Estes itens devem estar descritos claramente nos estudos, para que o cada domínio analisado 
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do ECR seja considerado com baixo risco de viés (CARVALHO; SILVA; GRANDE, 2013). 

O risco de viés pode ser avaliado como alto, baixo ou não claro, segundo com as características 

metodológicas descritas em cada estudo incluído na RS (HIGGINS,2011), Quando não houve 

concordância entre os revisores sobre o risco de viés, a classificação foi realizada por 

consenso. 

 

5.12 Medidas de sumarização 

 

Os dados coletados nos estudos foram os valores médios, bem como os intervalos 

descritos para os desfechos. Foram extraídos os hazard ratios (HR) para os desfechos 

contínuos e seus respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. 

 

5.13 Avaliação da heterogeneidade 

 

Segundo as Diretrizes Metodológicas para Elaboração de Revisão Sistemática e 

Metanálise de Ensaios Clínicos Randomizados, nas RS deve-se investigar a consistência do 

efeito do tratamento entre os estudos primários. Os estudos, geralmente, não são conduzidos 

pelo mesmo protocolo, variando em diversos aspectos, como características da população 

incluída, intervenções e metodologia para a obtenção dos desfechos, acarretando na 

heterogeneidade clínica. Também podem variar em relação às suas características 

metodológicas e de variabilidade, denominada heterogeneidade metodológica. A 

heterogeneidade estatística é a variabilidade na estimativa de efeito entre os estudos incluídos 

na RS e as heterogeneidades clínica e metodológica geram a primeira (BRASIL, 2012). 

 

5.14 Síntese de dados 

 

Os resultados foram sintetizados qualitativamente, mediante narrativa, de acordo com 

as medidas de resultado demonstradas nos estudos. A identificação de apenas um estudo 

principal não permitiu a realização de metanálise. Por esse motivo, os efeitos das intervenções 

foram descritos, relatando o tamanho do efeito absoluto das medidas dos desfechos para cada 

estudo.  
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5.15 Informações sobre elementos faltantes/ Dados adicionais 

 

Informações sobre elementos ou resultados que não se apresentassem de maneira clara 

ou não estivessem presentes, foram sujeitas a coleta junto aos autores, para incorporação nos 

resultados da revisão.  

 

5.16 Questões éticas 

 

Este estudo não precisou ser aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, por não 

abordar dados primários de seres humanos (BRASIL, 2012). O estudo AFFIRM foi financiado 

pela empresa Astellas Medvation® (SCHER, 2012). O autor deste trabalho não possui nenhum 

conflito de interesse. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após as buscas nas bases de dados selecionadas, encontrou-se um total de 4.111 publicações. 

Duzentos e cinquenta e cinco obtidas na Cochrane Library, 1.767 na base EMBASE, nenhuma no 

LILACS, 368 no Medline via PUBMED, 955 no Science Direct e 766 publicações no Webof Science. 

Após a remoção das duplicatas, restaram 2.666 estudos, submetidos à leitura de títulos e resumos em 

cada base de dados, separadamente. Dois revisores independentes (C.V.M. e C.A.O.M), selecionaram 

32 publicações para leitura integral. De acordo com os critérios elegibilidade estabelecidos para a 

revisão sistemática, foram selecionados 5 estudos para análise dos dados. Não foram encontrados 

outros estudos que atendessem aos critérios de inclusão na literatura cinzenta. 

Dentre os 5 estudos identificados, um consistiu em um ECR de comparação de enzalutamida 

com placebo, pós-docetaxel (Estudo AFFIRM) e quatro publicações consistiram em análises de 

subgrupo do estudo AFFIRM, por isso a etapa de avaliação de heterogeneidade não foi realizada, pois 

apenas um ECR original foi encontrado. A Figura 1 apresenta o fluxograma de busca das referências 

para a RS. 

A Tabela 3 apresenta os dados gerais dos estudos incluídos. Os dados clínicos dos desfechos 

foram relacionados na sequência em tabelas apropriadas para extração das informações desejadas e 

divididos entre grupo controle (placebo, Tabela 4) e grupo intervenção (enzalutamida, Tabela 5). Os 

desfechos clínicos extraídos foram: (a) sobrevida global, (b) redução dos níveis séricos de PSA >50%, 

(c) sobrevida livre de progressão radiológica, (d) tempo para progressão de PSA, (e) tempo decorrido 

sem evento esquelético.
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Figura 1. Fluxograma da pesquisa dos estudos da revisão sistemática 

   Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 3: Dados Gerais dos Estudos 

Autores Ano  Nome  Intervenção Controle País Período de Estudo Número total de Participantes 

Scher et al. 2012 AFFIRM Enzalutamida Placebo 156 locais em 15 
países* 

Setembro de 2009 a 
novembro de 2010 1199 

Merseburger et 
al. 2015 AFFIRM (análise de 

subgrupo) Enzalutamida Placebo 
Europa e 

América do 
Norte 

Setembro de 2009 a 
novembro de 2010 1079 

De Bono et al. 2013 AFFIRManálise de 
subgrupo) Enzalutamida Placebo 156 locais em 15 

países* 
Setembro de 2009 a 
novembro de 2010 

Análise tempo docetaxel: 1199                            
Análise tempo terapia hormonal 
anterior: 1178       Análise tempo 

terapia com LHRHa: 735 

Saad et. al.   2014 AFFIRM (análise de 
subgrupo) Enzalutamida Placebo 156 locais em 15 

países* 
Setembro de 2009 a 
novembro de 2010 

PSA inicial <40: 299                                                              
PSA inicial ≥40 e <111: 290                                                                                            

PSA inicial ≥111 e <406: 300                                               
PSA ≥406: 300                                                                

Total: 1199                                            

Loriot et al. 2016 AFFIRM (análise de 
subgrupo) Enzalutamida Placebo 156 locais em 15 

países* 
Setembro de 2009 a 
novembro de 2010 

Metástase pulmão: 152                                                              
Metástase fígado: 97                                                                                           

Metástase pulmão e fígado: 29                                               
Sem metástases viscerais: 921                                                                

Total: 1199                                            
* África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Espanha, EUA, França, Holanda, Itália, Polônia e Reino Unido. 
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Tabela 4: Desfechos Clínicos – Grupo Controle 

Estudo Desfechos Clínicos - Grupo Controle 

  Sobrevida Global (SG) Redução  
PSA > 50% 

Sobrevida Livre de 
Progressão Radiológica 

(RPFS) 
Tempo progressão PSA (tPSA)  

Tempo decorrido sem 
evento esquelético 

(tSRE) 

Scheret al. 
(2012) 

13,6 meses HR 95% (IC): 0,63 
(0,53-0,85) 

1,5% (5/330), dos 
quais 0,9% 

(3/330) >90% 

2,9 meses HR 95% (IC): 0,40 
(0,35 - 0,47) 

3,0 meses HR 95% (IC): 0,25 (0,20-
0,30) 

13,3 meses HR 95% 
(IC): 0,69 (0,57-0,84) 

Merseburgeret 
al. (2014) 

 

 

 

 EU/AN: 16,2 meses HR 95% (IC): 
0,64 (0,50-0,82) / 12,3 mesesHR 

95% (IC): 0,63 (0,47-0,83) 
NI 

EU/AN Mediana (Intervalo): 
2,9 meses (2,8-4,5), HR 95% 

(IC): 0,38 (0,32-0,47) /2,9 
meses (2,8/3,6 meses); HR 
95% (IC): 0,38 (0,34-0,55) 

EU/AN - Mediana (Intervalo): 3,0 
meses (2,8-3,7), HR 95% (IC): 0,28 

(0,22-0,36) /3,7 meses (3,0/5,6 
meses); HR 95% (IC): 0,26 (0,17-

0,40) 

EU/AN - Mediana 
(Intervalo): 11,9 meses 

(9,0-15,2), HR 95% 
(IC): 0,56 (0,43-0,73) 

/18,2 meses (8,6/- ); HR 
95% (IC): 0,79 (0,56-

1,12) 

De Bono et al. 
(2013) 

Subgrupos tempo tratamento 
Docetaxel (≤4,4 /4,4-7,2/>7,2 

meses): 9,7 meses HR 95% (IC): 
0,53 (0,40-0,71)/ 15,5 meses HR 
95% (IC): 0,73 (0,53-1,02)/14,4 
meses HR 95% (IC): 0,67 (0,50-
0,90),  Subgrupos tempo terapia 
hormonal anterior (≤24,2 /24,2-

59,3/>59,3 meses): 9,4 meses  HR 
95% (IC): 0,54 (0,40-0,71) /13,9  
HR 95% (IC): 0,68 (0,50-0,92)/ - 
HR 95% (IC): 0,66 (0,47-0,93); 
Tempo terapia com LHRHa: 9,1 
meses HR 95% (IC): 0,49(0,34-
0,70)/14,7  meses HR 95% (IC): 
0,69 (0,47-1,01)/-  HR 95% (IC): 

0,69 (0,47-1,01) 

NI NI NI NI 

-- não alcaçado; HR – HazardRatio (Razão de Risco); IC - intervalo de confiança; NI – não informado; EU – Europa; AN – América do Norte 

  



40 

Tabela 4 (Cont.): Desfechos Clínicos – Grupo Controle 

Autores Desfechos Clínicos - Grupo Controle 

  Sobrevida Global (SG) Redução  
PSA > 50% 

Sobrevida Livre de 
Progressão Radiológica 

(RPFS) 
Tempo progressão PSA (tPSA)  

Tempo decorrido 
sem evento 

esquelético (tSRE) 

Saad et. al. 
(2014)   

Subgrupos PSA inicial: <40: 
19,2 meses (15,8--) HR (IC 

95%) 0,55 (0,36-0,85); ≥40 e 
<111 : 16,2 meses (10,4--)HR 

(IC 95%) 0,69 (0,47-1,02);   
≥111 e <406: 10,9 meses (9,5-
14,4)  HR (IC 95%) 0,73 (0,53-

1,01).; ≥406: 9,5 meses (6,8-
11,3) HR (IC 95%) 0,53 (0,39-

0,73)   

NI 

Subgrupos PSA inicial: 
<40:3,8 meses (2,8-5,5)  

HR (IC 95%) 0,38 (0,28-
0,52); ≥40 e <111 : 3,2 
meses (2,8-5,5) HR (IC 
95%) 0,39 (0,28-0,52);   
≥111 e <406: 2,8 meses 
(2,8-3,0)  HR (IC 95%) 

0,40 (0,30-0,53).; ≥406: 2,8 
meses (2,8-4,0) HR (IC 
95%) 0,41 (0,31-0,55)   

Subgrupos PSA inicial: <40:2,9 meses (2,8-
3,0)  HR (IC 95%) 0,20 (0,14-0,30); ≥40 e 

<111 : 3,1 meses(2,8-3,7)HR (IC 95%) 0,25 
(0,17-0,38);   ≥111 e <406: 2,9 meses (2,8-3,7)  

HR (IC 95%) 0,23 (0,15-0,34).; ≥406: 3,7 
meses (3,0-4,6) HR (IC 95%) 0,31 (0,20-0,48)   

NI 

Loriot et al. 
(2016) 

Subgrupo pulmão: 15,8 meses 
(8,5--) HR (IC 95%) 0,85 

(0,51-1,41); Subgrupo fígado: 
5,7 meses (4,2-9,5) HR (IC 

95%) 0,70 (0,44-1,12) 

Subgrupo 
pulmão:4,9% 

(2/41); 
Subgrupo 

fígado: 
4,8% (1/21) 

Subgrupo pulmão: 5,3 
meses (2,8-6,7) HR (IC 
95%) 0,85 (0,51-1,41); 

Subgrupo fígado: 2,8 meses 
(2,7-3,2) HR (IC 95%) 0,65 

(0,42-1,01) 

Subgrupo pulmão: 3,7 meses (2,9-4,8) HR (IC 
95%) 0,85 (0,51-1,41); Subgrupo fígado: 14,2 

meses (2,8-14,2) HR (IC 95%) 0,46 (0,19-1,08) 
NI 

-- não alcançado; HR – HazardRatio (Razão de Risco); IC - intervalo de confiança; NI – não informado; EU – Europa; AN – América do Norte 
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Tabela 5: Desfechos Clínicos– Grupo Intervenção 

Estudos Desfechos Clínicos - Grupo Intervenção 

  Sobrevida Global (SG) Redução  
PSA > 50% 

Sobrevida Livre de 
Progressão Radiológica 

(RPFS) 
Tempo progressão PSA (tPSA)  

Tempo decorrido sem 
evento esquelético 

(tSRE) 

 

Scheret al. 
(2012) 

18,4 meses HR 95% (IC): 0,63 
(0,53-0,85) 

54,0% (395/731), 
dos quais 24,6% 
(181/731) >90% 

8,3 meses HR 95% (IC): 
0,40 (0,35 - 0,47) 

8,3 meses HR 95% (IC): 0,25 
(0,20-0,30) 

16,7 meses HR 95% 
(IC): 0,69 (0,57-0,84) 

 

Merseburger 
et al. (2015) 

 

 

 

 EU/AN: - HR 95% (IC): 0,64 
(0,50-0,82) / 17,4 mesesHR 95% 

(IC): 0,63 (0,47-0,83) 
NI 

EU/AN Mediana 
(Intervalo): 8,5 meses 

(8,2-10,5), HR 95% (IC): 
0,38 (0,32-0,47) /8,3 

meses (5,9/9,7 meses); 
HR 95% (IC): 0,38 (0,34-

0,55) 

EU/AN Mediana (Intervalo): 8,2 
meses (5,7-8,3), HR 95% (IC): 

0,28 (0,22-0,36) / 8,3 meses 
(5,8/8,4 meses); HR 95% (IC): 

0,26 (0,17-0,40) 

EU/AN Mediana 
(Intervalo): 17,4 meses 
(14,1- -) HR 95% (IC): 
0,56 (0,43-0,73) /16,7 
meses (13,6/- ); HR 

95% (IC): 0,79 (0,56-
1,12) 

 

De Bono et 
al. (2013) 

Subgrupos tempo tratamento 
Docetaxel (≤4,4 /4,4-7,2/>7,2 

meses): 18,2 meses HR 95% (IC): 
0,53 (0,40-0,71)/ 18,8 meses HR 
95% (IC): 0,73 (0,53-1,02)/18,4 
meses HR 95% (IC): 0,67 (0,50-
0,90),  Subgrupos tempo terapia 
hormonal anterior (≤24,2 /24,2-

59,3/>59,3 meses): 15,4 meses  HR 
95% (IC): 0,54 (0,40-0,71) /-  HR 
95% (IC): 0,68 (0,50-0,92)/ - HR 

95% (IC): 0,66 (0,47-0,93); Tempo 
terapia com LHRHa: 15,4 meses 

HR 95% (IC): 0,49(0,34-0,70)/- HR 
95% (IC): 0,69 (0,47-1,01)/-  HR 

95% (IC): 0,69 (0,47-1,01) 

NI NI NI NI 

 

- - não alcançado; HR – HazardRatio (Razão de Risco); IC - intervalo de confiança; LHRHa – LuteinizingHormone-releasingAnalog; NI – não informado; EU – Europa; AN – 
América do Norte. 
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Tabela 5 (Cont.): Desfechos Clínicos – Grupo Intervenção 

Autores Desfechos Clínicos - Grupo Intervenção 

  Sobrevida Global (SG) Redução  
PSA > 50% 

Sobrevida Livre de 
Progressão Radiológica 

(RPFS) 
Tempo progressão PSA (tPSA)  

Tempo decorrido 
sem evento 

esquelético (tSRE) 

Saad et. al. 
(2014)  

Subgrupos PSA inicial: <40: 
- HR (IC 95%) 0,55 (0,36-
0,85); ≥40 e <111 : 18,8 

meses (17,0--)HR (IC 95%) 
0,69 (0,47-1,02);   ≥111 e 
<406: 15,4 meses (13,0--)  
HR (IC 95%) 0,73 (0,53-
1,01).; ≥406: 14,7 meses 
(12,3-17,4) HR (IC 95%) 

0,53 (0,39-0,73)   

NI 

Subgrupos PSA inicial: 
<40:10,9 meses (8,3-13,5)  
HR (IC 95%) 0,38 (0,28-
0,52); ≥40 e <111 : 8,3 
meses(8,0-10,,1)HR (IC 
95%) 0,39 (0,28-0,52);   
≥111 e <406: 8,2 meses 
(5,6-9,0)  HR (IC 95%) 

0,40 (0,30-0,53).; ≥406: 8,1 
meses (12,3-17,4) HR (IC 

95%) 0,41 (0,31-0,55)   

Subgrupos PSA inicial: <40:11,1 meses (8,3-
14,0)  HR (IC 95%) 0,20 (0,14-0,30); ≥40 e 
<111 : 8,3 meses(5,6-8,4)HR (IC 95%) 0,25 

(0,17-0,38);   ≥111 e <406: 8,2 meses (5,6-8,3)  
HR (IC 95%) 0,23 (0,15-0,34).; ≥406: 5,8 

meses (5,6-8,2) HR (IC 95%) 0,31 (0,20-0,48)   

NI 

Loriot et al. 
(2016) 

Subgrupo pulmão: 17,0 
meses (13,5--) HR (IC 95%) 
0,85 (0,51-1,41); Subgrupo 
fígado: 9,0 meses (6,4-10,7) 

HR (IC 95%) 0,70 (0,44-
1,12) 

Subgrupo 
pulmão:   

52,1% (49/94); 
Subgrupo fígado: 

32,1% (26/74) 

Subgrupo pulmão: 13,9 
meses (10,1--) HR (IC 
95%) 0,85 (0,51-1,41); 

Subgrupo fígado: 2,9 meses 
(2,8-4,9) HR (IC 95%) 0,65 

(0,42-1,01) 

Subgrupo pulmão: 8,3 meses (5,6-8,5) HR (IC 
95%) 0,85 (0,51-1,41); Subgrupo fígado: 5,6 

meses (4,5-8,3) HR (IC 95%) 0,46 (0,19-1,08) 
NI 

- - não alcançado; HR – HazardRatio (Razão de Risco); IC - intervalo de confiança
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6.1 Estudo AFFIRM 

 

No estudo AFFIRM, realizado em 2012, Scher e colaboradores conduziram um ensaio 

clínico multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, em pacientes com 

câncer de próstata tratados com pelo menos um quimioterápico prévio. Além disso, para o 

estudo, ao menos um deveria ser o docetaxel (SCHER et al., 2012).  

Este estudo multicêntrico foi feito em 156 unidades hospitalares de 15 países* (África 

do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Espanha, EUA, 

França, Holanda, Itália, Polônia e Reino Unido). Os critérios de inclusão empregados foram: 

pacientes com diagnóstico histopatológico confirmado de câncer de próstata, testosterona a 

níveis plasmático de castração (<50 ng/dL), tratamento prévio com docetaxel e classificação 

como doença progressiva, conforme o protocolo ProstateCancerWorkingGroup (PCWG2); 

incluindo aumento dos níveis de PSA ou progressão radiológica confirmada, com ou sem 

aumento dos níveis de PSA (SCHER et al., 2012). 

O estudo incluiu 1.199 homens com câncer de próstata resistente à castração após 

quimioterapia, de acordo com o escore de status de desempenho do 

EasternCooperativeOncologyGroup (ECOG) (OKEN et al., 1982) e a intensidade da dor. 

Foram randomizados 800 pacientes, em proporção de 2:1, para enzalutamida oral, com dose de 

160 mg por dia e, para o placebo, 399 pacientes. A utilização concomitante de prednisona foi 

permitida, porém foi não obrigatória para ambos os braços. Os pacientes foram randomicamente 

distribuídos entre os grupos após prévia estratificação de status performance (ECOG) (0 ou 1, 

vs. 2), e escore BriefPainInventory–Short Form (BPI-SF) de dor, para mensuração da dor 

média, durante os 7 dias anteriores à randomização (0 a 3 para dor ausente até leve vs. 4 a 10 

para dor moderada a severa). 

O estudo foi interrompido após a análise preliminar alcançar 520 mortes. A sobrevida 

global (SG) média foi de 18,4 meses (IC 95%, 17,3 - não alcançado) no braço enzalutamida, 

versus 13,6 meses (IC 95%, 11,3 a 15,8) no braço placebo (HR para morte no braço 

enzalutamida, 0.63 [IC 95%, 0,53 a 0,75; P<0.001]). Segundo os autores, os dados observados 

corroboraram a hipótese, consolidada atualmente, de que o receptor AR desempenha  papel 

central na progressão do câncer de próstata (SCHER et al., 2012). E que a progressão da doença 

não depende somente da resposta à castração, mas também na interferência nas vias de 

sinalização do receptor de androgênio, tendo em vista o aumento na sobrevida, mesmo em 

níveis de testosterona de castração e terapia antiandrogênica prévia (CAO, 2014). Este 
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resultado, juntamente com os do estudo COU-AA301, que também indica melhora de SG com 

abiraterona associada a prednisona, provavelmente resultante da redução adicional nos níveis 

de testosterona. Sugere que esses tumores não são refratários a hormônios, mesmo após a 

quimioterapia ter sido administrada (SCHER et al., 2012; DE BONO et al., 2011). 

Na época em que o estudo foi realizado, ainda não havia terapia recomendada para 

homens com MCRPC pós-docetaxel, mesmo com a abiraterona e cabazitaxel aprovados para 

esta finalidade (DE BONO et al., 2010; DE BONO et al. 2011). Apesar dos benefícios 

identificados, uma proporção maior de pacientes do braço placebo recebeu tratamentos 

sistêmicos posteriores para prolongamento da vida. Os níveis de PSA aumentaram na maioria 

dos indivíduos que tiveram progressão da doença durante o uso da enzalutamida. Os autores 

interpretaram este evento como uma possível regulação tumoral pela sinalização hormonal, 

sendo, portanto, sensíveis a posteriores intervenções que atuem por esta via (SCHER et al., 

2012). 

Scher e colaborados (2012) concluíram que houve prolongamento significativo da 

sobrevida global (SG) em homens com MCRPC pós-docetaxel, com média de 4,8 meses a mais 

para o braço enzalutamida, e redução do risco de morte em 37% dos casos em relação ao 

placebo. Após análise multivariada, o aumento da sobrevida foi observado em todos os 

subgrupos, incluindo idade, performance ECOG, localização geográfica, extensão da doença 

no momento do diagnóstico e níveis de PSA, mesmo após os ajustes desses fatores entre os 

grupos, o que indica que há benefício do tratamento com enzalutamida para todas as 

características de base (SCHER et al., 2012).  

Assim como no estudo AFFIRM, outros estudos demonstraram evidências de que outras 

opções terapêuticas promoveram melhorias na SG dos pacientes com MCRPC no cenário pós-

docetaxel. No protocolo COU-AA301, os autores compararam abiraterona associada a 

prednisona com o placebo e observaram aumento médio de 3,9 meses na SG com a utilização 

do medicamento (DE BONO et al., 2011). O estudo TROPIC, comparou cabazitaxel a 

mitoxantrona com aumento no valor médio de SG de 2,4 meses (DE BONO et al., 2010), porém 

com perfil de tolerabilidade similar ao docetaxel. No protocolo ALYMPSICA, cloreto de rádio 

– 223 foi comparado ao placebo com aumento |na SG observada de 3,6 meses (PARKER et al., 

2011). Não foram publicados ensaios clínicos de comparação direta entre essas tecnologias, o 

que dificulta a tomada racional de decisão a respeito da opção de segunda linha a ser escolhida 

(CORFIELD et al., 2016).  

Em relação aos desfechos secundários, os pesquisadores também observaram 

superioridade da enzalutamida, tanto nas medidas de resposta mais imediatas (redução dos 
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níveis de PSA, RPFS), quanto nas medidas relacionadas ao tempo de progressão (resultados 

diagnósticos de imagem e tSRE). A observação desses desfechos favoráveis à enzalutamida em 

relação ao placebo foi consistente com o aumento da sobrevida global (SCHER et al., 2012). 

A proporção de pacientes com redução de PSA em 50% ou mais foi de 54% para o braço 

enzalutamida e 2% para o placebo (P<0.001). Em relação ao tPSA, o valor médio encontrado 

para enzalutamida foi 8,3 meses contra 3,0 meses para o placebo (HR, 0,25;  p <0.001). Para 

RPFS, os valores médios também foram 8,3 e 3,0 meses, respectivamente (HR, 0,25; P<0.001). 

Para o desfecho tSRE, o valor médio para o braço enzalutamida foi 16,7 meses versus 13,3 

meses para o braço placebo (HR, 0,69; P<0.001) (SCHER et al., 2012).  

A mesma tendência observada para enzalutamida no estudo AFFIRM, com os desfechos 

secundários, foi observada no COU-AA301 para abiraterona associada a prednisona (DE 

BONO et al., 2011). Nesse protocolo, observou-se redução nos níveis de PSA em 29% dos 

pacientes do braço abiraterona e 6% para o braço placebo. O valor médio de tPSA encontrado 

para abiraterona foi 10,2 meses contra 6,6 meses para o placebo (P<0,001). Para o desfecho 

RPFS, o valor médio para abiraterona foi de 5,6 meses versus 3,6 meses para o placebo (DE 

BONO et al., 2011). 

Devido às diferenças nas características dos estudos, não é possível realizar uma 

comparação direta ent para observação de superioridade relativa entre os tratamentos 

disponíveis para o MCRPC pós-docetaxel. As evidências observadas apontam para significativa 

melhoria em todos os desfechos analisados. 

O estudo foi financiado pelas empresas Medivation, Janssen, Biotech, Sanofi-aventis, 

Imclone, BMS, Pfizer, Novartis, Active Biotech, Johnson and Johnson/Veridex, Dendreon, 

NIH, DOD e ProstateCancer Foundation. 

 

6.2 Análises de subgrupo do estudo AFFIRM 

 

Até o momento, a evidência disponível aponta que o estudo AFFIRM é o único ECR 

que analisou a eficácia da enzalutamida no cenário pós-docetaxel. Entretanto, quatro análises 

de subgrupo do estudo AFFIRM, que representam a análise dos desfechos em cenários mais 

específicos, foram selecionadas para composição desta RS. 

 

6.2.1 De Bono e colaboradores, 2013 
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De Bono e colaboradores (2013) investigaram, por meio de uma análise post hoc, a 

influência da duração de tratamentos anteriores, nos desfechos primários SG e redução de PSA; 

e no desfecho secundário RPFS. Os pesquisadores analisaram a extensão da duração dos 

tratamentos anteriores nos desfechos sob três perspectivas de duração: (a) qualquer tratamento 

pré-docetaxel; (b) qualquer terapia hormonal anterior e (c) terapia prévia com análogos de 

hormônio luteinizante (LHRHa). O critério para determinação desses períodos foi o registro 

desses dados nos prontuários até o momento de apontamento de substituição dos tratamentos. 

Registros não identificados foram excluídos do estudo (DE BONO et al., 2013). 

A análise de subgrupos baseada na duração da terapia pré-docetaxel incluiu todos os 

pacientes do protocolo AFFIRM. Para cada perspectiva analisada, dividiu-se a população de 

estudo em três subgrupos (tercis), conforme a duração do tratamento. Para a duração de 

qualquer tratamento anterior, os pacientes foram separados entre os tercis menor que 4,4 

meses; 4,4 a 7,2 meses e maior que 7,2 meses. A análise de subgrupo terapia hormonal anterior 

incluiu 1.178 pacientes, separados nos tercis menor que 24,2 meses; 24,2 a 59,3 meses e maior 

que 59,3 meses. A análise de terapia anterior com LHRHa incluiu 735 pacientes, separados nos 

tercis maior que 12 meses; 12 a 26,9 meses e maior que 26,9 meses. 

A enzalutamida aumentou a SG independentemente do tempo de tratamento pré-

docetaxel (HR, IC 95%, braço enzalutamida, tercil 1: 0,53 [0,40-0,71]; tercil 2:0,73 [0,53-1,02]; 

tercil 3:0,67 [0,50-0,90]).O efeito da duração da terapia anterior com docetaxel sobre a SG 

também foi explorado no protocolo TROPIC, onde o cabazitaxel foi comparado à mitoxantrona 

(DE BONO et al., 2010). A variável utilizada foi o número de regimes anteriores com docetaxel 

e não o número de meses.  Nesse estudo, os valores de HR (IC 95%) foram calculados para 

pacientes com apenas um regime anterior ou superior ao regime anterior. Para o subgrupo 

apenas um regime anterior, o valor de HR (IC 95%) foi 0,67 (0,55-0,83). O valor para mais de 

um regime anterior foi de 0,75 (0,55-1,02). Considerando que um maior número de regimes 

anteriores geralmente está associado ao tempo de tratamento mais extenso, observou-se a 

tendência semelhante a análise de De Bono e colaboradores (2013) onde o maior tempo de 

tratamento anterior com docetaxel está associado a maior SG. 

Não houve diferenças significativas para diferentes tempos de terapia hormonal anterior 

(HR, IC 95%, braço enzalutamida, tercil 1: 0,54 [0,40-0,71]; tercil 2:0,68 [0,50-0,92]; tercil 

3:0,66 [0,47-0,93]). Tampouco de terapia anterior com LHRHa (HR, IC 95%, braço 

enzalutamida, tercil 1: 0,49 [0,34-0,70]; tercil 2:0,69 [0,47-1,01]; tercil 3:0,64 [0,35-0,82]). 

Para o braço placebo, houve associação de menor duração dos tratamentos anteriores com 
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menores valores de SG. A tendência observada para SG foi semelhante para os desfechos RPFS 

e redução dos níveis de PSA (DE BONO et al., 2013). 

Oudard e colaboradores (2012) realizaram uma análise post hoc do protocolo TROPIC 

(cabazitaxel versus mitoxantrona) (DE BONO et al., 2010), avaliando a influência da duração 

da terapia hormonal anterior na SG. Os autores dividiram os subgrupos em: menor que 36 

meses, entre 36 e 72 meses e maior que 72 meses. Os valores médios de SG com cabazitaxel 

foram de 12,1 meses; 14,3 meses e 20,5 meses, respectivamente. Os valores de HR (IC 95%) 

não foram informados no estudo (OUDARD et al., 2012). 

A comparação entre os resultados das análises post hoc de Oudard e colaboradores 

(2012) e de De Bono e colaboradores (2013) sugere que há associação positiva entre o tempo 

de SG e a duração de terapias hormonais anteriores, tanto para o tratamento com enzalutamida 

quanto para cabazitaxel. Para ambos os tratamentos houve superioridade das intervenções em 

relação ao placebo para todos os subgrupos. 

 

6.2.2 Merseburger e colaboradores, 2015  

 

Em 2015, Merseburger e colaboradores conduziram uma análise de subgrupo post hoc 

do protocolo AFFIRM. Todos os desfechos primários e secundários e suas eficácias relativas 

(enzalutamida vs. placebo) foram comparados entre os pacientes de duas regiões geográficas: 

Europa (EU) e América do Norte (AN) . Essa análise incluiu 684 pacientes europeus e 395 

norte-americanos. As características físicas e laboratoriais ao início do estudo foram similares 

entre os dois grupos, com algumas diferenças. O tempo médio a partir do diagnóstico inicial 

para os pacientes foi menor para EU (67,1 meses) comparado com AN (89,9 meses), enquanto 

a proporção com escore de dor menor (BPI SF<4) foi maior no primeiro grupo. A enzalutamida 

aumentou significativamente a SG em ambos os grupos, mas a SG média foi superior para o 

subgrupo EU (enzalutamida, não alcançado ao fim do estudo; placebo, 16,2 meses) em relação 

ao subgrupo AN (enzalutamida, 17,2 meses; placebo, 12,3 meses).   

A influência da região geográfica na SG também foi analisada no protocolo COU-AA-

301 para abiraterona, em relação ao placebo (DE BONO et al., 2011). Neste estudo, o desfecho 

foi comparado entre pacientes da América do Norte e outros 12 países: Alemanha, Austrália, 

Áustria, Bélgica, Canadá, Espanha, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Escócia e Inglaterra. A 

abiraterona aumentou a SG no subgrupo AN (abiraterona, 15,1 meses; placebo, 10,7 meses) e 

no subgrupo outros países (abiraterona, 14,8 meses; placebo, 11,5 meses). Como não comparou 
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dados da América do Norte somente com países da Europa; além das diferentes características 

metodológicas dos estudos, assim como no protocolo AFFIRM, há também diferença de SG 

entre os diferentes subgrupos que receberam abiraterona pós-docetaxel. 

O efeito relativo do tratamento foi similar para as duas regiões, com hazardratio (HR, 

IC 95%) de 0,64 (0,50-0,82) para EU e 0,63 (0,47-0,83) para AN. Houve diferença de 1,9 meses 

no tempo médio de seguimento entre as regiões (EU, 13,7 meses; NA, 15,6 meses), sem 

diferenças significativas de tempo de seguimento entre os braços de cada região. Para os 

pacientes do subgrupo AN com doença visceral, a sobrevida global foi similar entre 

enzalutamida e placebo. Resultados semelhantes foram observados no ensaio clínico COU-AA-

301 (abiraterona versus placebo) para SG, com HR (IC95%) de 0,68 (0,56 - 0,83) para AN e 

0,80 (0,64 -1,00) para outras regiões, na análise final (FIZAZI et al., 2012). 

O benefício da enzalutamida sobre placebo foi consistente para todos os desfechos 

secundários em pacientes de ambas as regiões, com melhorias significativas para tPSA e rPFS 

(P<0,001). Também foram observadas diferenças entre as regiões para tSRE, embora a HR 

tenha sido menor que a unidade para ambas. A enzalutamida melhorou significativamente o 

tSRE em comparação com placebo, em pacientes do subgrupo EU (17,4 vs. 11,9 meses; P 

<0,001). Não houve melhora significativa em pacientes do subgrupo AN (16,7 vs. 18,2 meses; 

P = 0,185). Segundo os autores, essa diferença pode estar relacionada ao maior uso 

concomitante de agentes de proteção óssea por pacientes do subgrupo AN (ácido zoledrônico: 

EU 35,2%; AN 48,6%) (MERSEBURGER et al., 2014). O efeito relativo do tratamento 

(enzalutamida vs. placebo) foi similar para ambas as regiões, à exceção do tSRE, onde 

percebeu-se melhora significativa em relação ao placebo, para pacientes do subgrupo EU.  

Embora a proporção de pacientes em terapia de segunda linha subsequente tenha sido 

similar, os esquemas terapêuticos administrados foram diferentes nas duas regiões.  maior 

proporção de pacientes do subgrupo EU, randomizados para placebo, recebeu abiraterona 

(30,5% vs. 19,7%), enquanto pacientes randomizados para enzalutamida tiveram proporção 

similar entre os subgrupos (21,7% EU vs. 22.8% AN).  menor número de pacientes do subgrupo 

EU recebeu cabazitaxel após enzalutamida (6,5%vs. 15,6%) e após placebo (9,9% vs. 20,5%). 

Isso pode ser explicado pela diferença na abordagem terapêutica das duas regiões: mais 

conservadora na Europa do que na América do Norte (MCVEY et al., 2010; CARAM et 

al.,2018). Outro fator importante a ser considerado é a diferença no Sistema de Saúde das duas 

regiões. Na Europa, o acesso aos tratamentos mais caros é tipicamente gratuito e universal, o 

que não ocorre nos EU (MERSEBURGER et al., 2014). 
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A análise post hoc realizada por Merseburger e colaboradores (2014) comparou os 

desfechos primários e secundários dos participantes do AFFIRM pertencentes aos subgrupos 

EU e AN sem a pretensão, segundo os autores, de investigar com profundidade a influência das 

diferenças entre as características de base de ambos os subgrupos. Os resultados encontrados 

sugerem que o aumento da SG e melhorias em todos os desfechos secundários obtidos com 

enzalutamida pós-docetaxel, em relação ao placebo, foram do mesmo grau em  ambas as 

regiões. Esses resultados foram consistentes com os observados por Scher e colaboradores 

(2012).  

A SG nos braços enzalutamida e placebo foi mais prolongada no subgrupo EU quando 

comparada ao subgrupo AN (enzalutamida, não alcançada [EU] e 17,4 meses [AN]; placebo, 

16,2 meses [EU] e 12,3 meses [AN]). Explicações possíveis para esta observação incluem 

diferenças nas características de base e padrões de tratamento entre as regiões (SCHER et al., 

2013). Essas diferenças podem estar relacionadas aos menores escores de dor (BPI-SF) 

observados em pacientes do subgrupo EU e maior uso de corticosteróides sistêmicos prévios e 

concomitantes, relacionados a doença mais avançada neste grupo (SCHER et al., 2013). Outra 

explicação pode estar associada ao uso de mais de duas linhas de terapia hormonal em pacientes 

do subgrupo EU ao início do estudo (MERSEBURGER et al., 2015). Outras divergências neste 

desfecho poderiam relacionar-se às variações do momento em que a quimioterapia foi 

oferecida, continuidade ou não de outros tratamentos como corticosteroides, e decisão médica 

quanto a adesão a protocolos específicos (MCVEY et al., 2010). Observou-se algumas 

diferenças no tratamento pós-estudo, como, por exemplo, maior uso de cabazitaxel no subgrupo 

AN, possivelmente relacionada às diferenças de disponibilidade entre as duas regiões (MCVEY 

et al., 2010). Como salientado pelos autores, a identificação desses fatores de confusão que 

negam as divergências aparentes nos desfechos entre as regiões, não implica, necessariamente, 

que tais diferenças não existam, nem que as variações regionais na prática clínica não causem 

diferenças (MERSEGURGER et al.,2015). 

Considerando a limitação de tratar-se de uma análise post hoc do estudo AFFIRM, que 

não foi projetado para investigar diferenças regionais, a análise não forneceu  resposta definitiva 

sobre diferenças nos desfechos observados para as duas regiões. Os autores argumentaram que 

tais diferenças podem estar relacionadas à heterogeneidade das características de base dos 

subgrupos, bem como aos padrões de tratamento e diagnóstico empregados em cada região 

(MERSEGURGER et al.,2015).   
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6.2.3 Saad e colaboradores, 2014 

 

Saad e colaboradores (2014) analisaram a influência dos níveis plasmáticos iniciais de 

PSA, para os braços enzalutamida e placebo. Os pacientes doprotocolo AFFIRM foram 

divididos em quatro subgrupos (quartis): PSA <40 ng / mL (quartil 1, n = 299); PSA de 40 a 

<111 ng/mL (quartil 2, n = 300); PSA de 111 a <406ng/ml (quartil 3, n = 300); e PSA≥406 

ng/mL (quartil 4, n = 300). Os desfechos analisados foram SG, rPFS e tPSA, duração do 

tratamento e terapia antineoplásica pós-tratamento, de acordo com os respectivos subgrupos de 

nível de PSA do início do estudo. Análise estatística comparou as características clínicas 

iniciais, incluindo os escores de dor BPI-SF e ECOG (SAAD et al., 2014). 

O subgrupo com os níveis iniciais mais baixos de PSA (quartil 1), geralmente 

apresentava o menor comprometimento da doença, indicado pela menor frequência de pacientes 

com escore ECOG de 2, com escore médio de dor igual 4 e menor índice de metástases ósseas 

e viscerais no momento do rastreamento. O tempo no estudo também foi mais longo em 

pacientes no quartil 1 (duração média de 9,6 meses para o quartil 1 versus 8,0 meses para o 

quartil 4 no braço da enzalutamida; 3,9 meses para o quartil 1 versus 2,8 meses para o quartil 4 

no braço placebo) (SAAD et al., 2014). 

O tratamento com enzalutamida melhorou consistentemente a SG em comparação com 

o placebo, em todos os subgrupos. Os Hazard ratios (IC 95%) foram 0,55 (0,36-0,85), 0,69 

(0,47-1,02), 0,73 (0,53-1,01), e 0,53 (0,39-0,73) para os quartis 1 a 4, respectivamente. Para os 

quartis 2 e 3, os IC de 95% em torno do HR para SG alcançaram valores maiores que a unidade, 

apontando para um benefício da intervenção pouco ou nada significativo para esses subgrupos 

de pacientes. No quartil 1 a mediana da SG não foi atingida para a enzalutamida e foi de 19,2 

meses para o placebo. Em comparação, para o quartil 4, a mediana da SG foi de 14,7 meses 

para a enzalutamida e de 9,5 meses para o placebo (SAAD et al., 2014). 

No protocolo COU-AA-301 (abiraterona mais prednisona contra placebo, pós-

docetaxel), assim como na análise post hoc de Saad e colaboradores (2014), os benefícios de 

SG foram superiores (mas não com diferença estatisticamente significativa) no subgrupo com 

menores valores basais de PSA. Os valores encontrados para HR (IC 95%) foram 0,65 (0,52-

0,81) para o subgrupo com PSA superior à mediana e 0,69 (0,56-0,84) para o subgrupo com 

valores menores ou iguais à mediana. O efeito do tratamento foi superior em pacientes com 

níveis de PSA indicativos de doença menos grave, entretanto, ao contrário do observado na 
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análise de subgrupo do AFFIRM, tal efeito foi significativo para todos os subgrupos (DE 

BONO et al., 2011; SAAD et al.,2014). 

Em relação aos desfechos secundários, a enzalutamida melhorou consistentemente o 

rPFS e o tPSA em comparação com o placebo, em todos os subgrupos. Os HRs para os quartis 

1 a 4 foram 0,38, 0,39, 0,40 e 0,41, respectivamente, para o rPFS, e 0,20, 0,25, 0,23 e 0,31, 

respectivamente, para o tPSA. Saad e colaboradores (2014) observaram que os desfechos 

secundários RPFS e tPSA foram menores de maneira inversamente proporcional ao aumento 

dos níveis basais de PSA.  

No protocolo IMPACT (sipuleucel-T vs. placebo) observou-se que níveis basais 

inferiores PSA estavam associados com  maior benefício do Sipuleucel-T em relação aos 

resultados de SG, bem como RPFS (KANTOFF et al., 2010). Os resultados de Saad e 

colaboradores (2014), para os diferentes subgrupos de níveis de PSA, foram consonantes com 

os dados apresentado no AFFIRM (SCHER et al., 2012), tanto para SG como para os desfechos 

secundários de rPFS e tPSA. O achado foi a superioridade do tratamento com enzalutamida em 

relação ao placebo, para pacientes com menores níveis basais de PSA. 

 

6.2.4 Loriot e colaboradores, 2016 
 

Em 2016, Loriot e colaboradores conduziram uma análise de subgrupo post hoc do 

protocolo AFFIRM. Todos os desfechos primários e secundários e suas eficácias relativas 

(enzalutamida vs. placebo) foram comparados entre os pacientes que possuíam metástases 

viscerais ao início do estudo (fígado vs. pulmão) (LORIOT et al.,2016). Dentre os 1.199 

pacientes, randomizados, 278 (23,2%) apresentaram metástases hepáticas e/ou pulmonares ao 

início do estudo. Destes 278, 97 (34,9%) possuíam metástases hepáticas, 152 (54,7%) 

metástases pulmonares, e 29 (10,4%) lesões hepáticas e pulmonares. Pacientes com metástases 

hepáticas e pulmonares foram incluídos apenas no subgrupo de metástases hepáticas. Na 

população total, houve  proporção superior de pacientes dos subgrupos hepático e pulmonar, 

no braço enzalutamida (11,5% e 13,0%, respectivamente) em relação ao braço placebo (8,5% 

e 12,0%, respectivamente) (LORIOT et al.,2016). O subgrupo com metástases hepáticas 

apresentou mais fatores prognósticos adversos (ECOG=2, BPI-SF≥4, níveis iniciais de PSA 

mais elevados) do que os subgrupos com metástases não-viscerais e com metástases 

pulmonares. Por outro lado, o subgrupo com metástases pulmonares exibiu características 

basais comparáveis àquelas do subgrupo com metástases não-viscerais, com exceção do 
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número de metástases ósseas, que foi maior em pacientes que tiveram metástases pulmonares 

(LORIOT et al., 2016).  

A duração média do tratamento para o subgrupo com metástases não-viscerais foi de 

9,3 meses (0,1 a 23,2 meses) para o braço enzalutamida (n = 604) e 3,1 meses (0,2 a 19,6 meses) 

para o braço placebo (n=317). A duração média do tratamento para o subgrupo com metástase 

hepática foi menor:  4,0 meses (0 a 17,5 meses) para o braço enzalutamida e 2,7 meses (0,2 a 

20,7 meses) para o braço placebo. A duração do tratamento no subgrupo com metástase de 

pulmão foi semelhante à do subgrupo com metástase não-visceral, com 8,3 meses (0,4 a 21,2 

meses) e 3,5 meses (0,2 a 17,0 meses), respectivamente (LORIOT et al.,2016).  

A enzalutamida prolongou a média geral da SG em 3,9 meses, com HR (IC 95%) = 

0,806 (0,574-1,132). Quanto aos subgrupos com metástases viscerais, a enzalutamida 

prolongou em média a SG em 3,3 meses, com HR (IC 95%) = 0,697 (0,436-1,114) para 

metástase hepática e 1,2 meses, com HR (IC 95%) = 0,697 (0,436-1,114) para metástase 

pulmonar. A SG também melhorou em pacientes com metástases não-viscerais que receberam 

enzalutamida HR (IC 95%) = 0,562 (0,457-0,692). Independentemente de os pacientes 

receberem enzalutamida ou placebo, os tempos médios de SG foram mais curtos naqueles com 

metástases viscerais quando comparados aos com metástases não-viscerais. Pacientes com 

metástases hepáticas tiveram menor SG, 7,7 meses (IC 95% [5,8-9,8 meses]) do que aqueles 

com metástases pulmonares, 16,5 meses (IC 95% [13,8 meses – não alcançado]) (LORIOT et 

al.,2017). Esses achados são consistentes com a análise retrospectiva do protocolo TAX 327, 

de fase 3, de docetaxel associado a prednisona ou mitoxantrona associada a prednisona. Os 

resultados deste estudo apontam para pacientes com metástases hepáticas com SG mais curta 

do que aqueles com metástases pulmonares (POND et al., 2013).  

Goodman e colaboradores (2014) realizaram uma análise post hoc do ECR COU-AA-

301 sobre a eficácia da abiraterona em pacientes com metástases viscerais. Comparou-se os 

desfechos (SG, redução de PSA e RPFS) entre os subgrupos metástase visceral pulmonar, 

metástase visceral hepática e sem metástase visceral. Os valores médios para a SG no subgrupo 

com metástase visceral pulmonar foram de 13,9 meses para abiraterona e 7,9 meses para 

placebo. Para metástase visceral hepática os valores de SG foram de 7,6 meses para abiraterona 

e 4,0 meses para placebo. Entre os pacientes sem metástase visceral, os valores foram 17,1 

meses para abiraterona e 12,3 meses para o placebo (GOODMAN et al., 2014).  

Como observado na análise post hoc do AFFIRM (LORIOT et al., 2016), pacientes com 

metástase visceral tiveram  valores absolutos do prolongamento da SG ligeiramente inferiores, 

porém sem relevância estatística em função do tamanho insuficiente da amostra. Aqueles com 
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metástases viscerais tiveram ganho médio de SG de 4,6 meses, com HR (IC 95%) = 0,79 (0,60 

-1,05) contra 4,8 meses para o subgrupo sem metástase visceral, com HR (IC 95%) = 0,69 

(0,58-0,83) (GOODMAN et al., 2014).  

Quanto aos desfechos secundários analisados por Loriot e colaboradores (2016), 

proporção significativamente maior de pacientes do subgrupo com metástases hepáticas 

apresentou queda de 50% do PSA em relação aos valores basais com enzalutamida, quando 

comparada ao placebo (35,1% contra 4,8%; IC 95% [16,2% - 44,6%]); assim como no subgrupo 

com metástases pulmonares (52,1% contra 4,9%; IC 95% [35,2% -59,3%]). No subgrupo com 

metástases hepáticas, o tPSA foi menor com enzalutamida do que com placebo. Naqueles com 

metástases pulmonares, a enzalutamida aumentou em 4,6 meses o tempo de progressão do PSA 

em comparação com o placebo (HR= 0.358, IC 95% [0,204-0,627]) (LORIOT et al.,2017).  

Durante a análise post hoc do COU-AA-301, comparou-se abiraterona e placebo quanto 

a redução nos níveis de PSA em 50% (GOODMAN et al., 2014). O valor encontrado no 

subgrupo com metástase visceral pulmonar foi de 28,6% para abiraterona associada a 

prednisona versus 6,7% para o placebo. Para o subgrupo com metástases viscerais hepáticas, 

os valores foram 13,5% para abiraterona com prednisona contra 3,5% para o placebo 

(GOODMAN et al., 2014). Também houve benefício, porém com necessidade de investigação 

se há superioridade estatisticamente significativa para enzalutamida em relação a este efeito. 

A enzalutamida aumentou a média da rPFS em 2,6 meses, com HR (IC 95%) = 0,505 

(0,377-0,676) em relação ao placebo, para os pacientes com metástases hepáticas e ou 

pulmonares. O rPFS também melhorou naqueles com metástases não-viscerais que receberam 

enzalutamida em relação ao placebo, com HR (IC 95%) = 0,360 (0,304-0,425). A enzalutamida 

melhorou a rPFS em ambos os subgrupos de metástases viscerais, mas foi superior em pacientes 

com metástases pulmonares em relação àqueles com metástases hepáticas (LORIOT et 

al.,2016). 

Goodman e colaboradores (2014) observaram aumento médio da RPFS para abiraterona 

em 2,8 meses, com HR (IC 95%) = 0,60 (0,46-0,78) em relação ao placebo, para aqueles com 

metástases viscerais. Para pacientes sem metástases viscerais, o aumento foi de 0,8 meses, com 

HR (IC 95%) = 0,68 (0,58-0,80) (GOODMAN et al., 2014). Os autores não apresentaram os 

resultados por tipo de metástase visceral. 

Pacientes com metástases viscerais tiveram piores desfechos do que os com metástases 

não-viscerais, apesar de também se beneficiarem do tratamento com enzalutamida (LORIOT et 

al.,2016). Os resultados dos subgrupos com metástase hepática e pulmonar, empregando 

enzalutamida, confirmam que o prognóstico de pacientes com doença hepática e pulmonar é 
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distinto. O benefício clínico foi observado em ambos os subgrupos, incluindo SG, proporção 

de pacientes que tiveram um declínio de PSA de 50% em relação ao valor basal, tPSA e rPFS 

(LORIOT et al., 2016). 

Apesar da análise post hoc realizada por Loriot e colaboradores (2016) sugerir que 

doentes com metástases viscerais se beneficiaram do tratamento enzalutamida, a distribuição 

da doença metastática pode afetar sua eficácia, particularmente naqueles com metástases 

hepáticas. Pacientes com metástases pulmonares tratados com enzalutamida obtiveram 

melhorias tanto nos indicadores iniciais de resposta (PSA e resposta tumoral) quanto nos 

indicadores posteriores de progressão da doença, incluindo  aumento de 9,8% na SG no período 

de 1 ano. Esses dados representam evidências de tendência para expansão do atual arsenal 

terapêutico no cenário da MCRPC visceral, dado que há  limitado número  de opções nesses 

casos, em virtude de este ter sido um fator de exclusão nos estudos para tratamento com 

sipuleucel-T (KANTOFF et al., 2010) e cloreto de rádio-223 (PARKER et al.,2013). A análise 

post hoc para abiraterona também demonstra que está também se apresenta como opção viável 

de tratamento, tendo em vista que apresentaram desfechos similares à enzalutamida em relação 

a SG, redução nos níveis de PSA e RPFS em pacientes com MCRPC visceral (GOODMAN et 

al., 2014). 

 

6.3 Avaliação do Risco de Viés e Qualidade da Evidência 

A partir da aplicação da ferramenta de avaliação recomendada pela Cochrane 

(HIGGINS, 2011), foram definidos graus dos vieses dentre os principais domínios 

recomendados para um ECR de qualidade (Quadro 2). Como a seleção dos estudos resultou em 

apenas um ECR original e quatro análises de subgrupos, o risco de viés foi analisado somente 

sobre o estudo AFFIRM. 
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Quadro 2 - Análise de risco de viés dos estudos incluídos na revisão sistemática. 
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SCHER et al., 2012 AFFIRM (?) (?) (+) (?) (-) (-) (+) (+) (+) 

(+) Baixo risco de viés / (-) Alto risco de viés / (?) Não claro 

Fonte: Adaptado de HIGGINS et al. (2011). 

 

6.3.1 Randomização (Viés de seleção) 

 

Não claro. O autor descreveu a randomização como sistema interativo de resposta por 

voz utilizando um método eletrônico de permutação em blocos. Para além disso, nenhum 

detalhe adicional foi dado sobre como foi gerada a sequência e tamanho relativo entre os blocos 

de pacientes. 

 

6.3.2 Alocação Sigilosa (Viés de seleção) 

 

Não claro. Um sistema de permutação em blocos pode dar margem ao conhecimento 

prévio da alocação em um número de pacientes, se não houver variação dinâmica do tamanho 
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dos blocos do estudo. Entretanto, nenhum detalhe foi dado sobre os procedimentos adotados 

para minimizar o risco de viés de seleção. 

 

6.3.3 Cegamento dos participantes e pesquisadores (Viés de performance) 

 

Baixo risco de viés, pois a administração de placebo foi adequada, e todos os 

participantes da pesquisa, investigadores e equipe do patrocinador envolvidos na condução do 

estudo foram cegados quanto à designação do tratamento. 

 

6.3.4 Cegamento do avaliador de desfechos (Viés de detecção) 

 

A equipe financiadora envolvida na condução do estudo foi cegada para a atribuição do 

tratamento. No entanto, não ficou claro se o comitê independente de monitoramento de dados 

responsável pela revisão dos dados de segurança também foi cegado para atribuição do 

tratamento. Por isso categorizou-se este item como não claro. 

 

6.3.5 Dados incompletos de desfecho (Viés de análise)  

 

Considerou-se um alto risco de viés. Houve mais eventos registrados no braço do 

placebo (62%) do que no braço da enzalutamida (38%). Diferenças na proporção de dados de 

resultados incompletos entre os grupos podem gerar viés de atrito.  

 

6.3.6 Relato seletivo (Viés de relato) 

 

Aparentemente não há sinais de viés de relato, como por exemplo, omissão de relato de 

desfechos pré-estabelecidos, descrição de desfechos não anteriormente previstos ou não 

indicação de desfechos esperados para o tipo de estudo. 

 

6.3.7 Análise por intenção de tratar (Viés de seleção) 

 

O estudo deixou claro que os dados de ambos os braços utilizaram o critério de intenção 

de tratar, por isso considerou-se baixo risco de viés. 

 

6.3.8 Proporção de perdas de seguimento (Viés de seleção) 
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  Os autores relataram que não houve perdas de seguimento em ambos braços, 

considerando-se baixo o risco de viés. 

 

6.4 Avaliação da qualidade da evidência 

De acordo com a escala de qualidade metodológica proposta por Jadad e 

colaboradores (1996) (Quadro 3), os estudos selecionados apresentaram alta qualidade 

metodológica, com pontuação igual a cinco, para os cinco estudos incluídos nesta RS. 

Considerando que todos são provenientes de um único ensaio clínico controlado, as respostas 

atribuídas a um deles, seriam atribuídas a todos, pois os métodos são exatamente iguais. 

Portanto, a validade do uso desta escala se limita a responder sobre a robustez dos estudos, 

porém não é capaz de indicar a força de recomendação da enzalutamida frente ao placebo ou 

às demais tecnologias. A ferramenta GRADE para avaliação da qualidade da evidência 

também não seria aplicável nesse caso, uma vez que utiliza critérios como a heterogeneidade 

que não se aplicam a este estudo (BRASIL, 2012). 

 

Quadro 3 - Avaliação da qualidade metodológica dos ensaios clínicos incluídos. 

 
 

Questão 

Scher 
et al. 

(2012) 

De Bono 
et al. 

(2013) 

Merseburger 
et al. 

(2014) 

Saad 
et al. 

(2014) 

Beer 
et al. 

(2017) 

1.a O estudo foi 
descrito como 

aleatório (randômico, 
randomizado)? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

1.b A randomização foi 
descrita e adequada? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

2.a O estudo foi 
descrito como duplo 

cego (tipo de 

mascaramento? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

2. b O método foi descrito e 
adequado? Sim Sim Sim Sim Sim 

3. Foram descritas as 
perdas e exclusões dos 

participantes do 

estudo? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Pontuação 
0-2 (baixa); 3-5 (alta) 5 5 5 5 5 

Fonte: Elaboração própria. 
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7. CONCLUSÕES 

 

A investigação da literatura por meio desta RS indicou que a enzalutamida possui 

potencial de melhoria do tratamento dos pacientes com MCRPC na terapia pós-docetaxel. Por 

outro lado, o cenário de evidências disponível nos estudos limita a definição objetiva sobre 

quais das alternativas disponíveis no mercado representariam a melhor opção terapêutica. 

Os resultados encontrados demonstraram que a enzalutamida foi superior ao placebo 

para todos os desfechos de eficácia selecionados. A superioridade ao placebo também foi 

descrita em diferentes graus para os demais medicamentos disponíveis.  

Nenhum estudo encontrado comparou diretamente as tecnologias, reduzindo a robustez 

da evidência para utilização racional em protocolos de tratamento ou para incorporação nos 

sistemas públicos e privados de saúde. Esta RS não aplicou uma comparação indireta 

dastecnologias tendo em vista o respeito à metodologia pré-definida no protocolo e a baixa 

confiabilidade da comparação de estudos com diferentes critérios de inclusão e grupos 

comparadores. Assim, a questão da evidência em favor ou contra a utilização da enzalutamida 

em relação às demais tecnologias farmacológicas no cenário pós-docetaxel não pôde ser 

respondida com os estudos encontrados. 

O cenário ideal implicaria na pesquisa e publicação de estudos de comparação direta 

entre as tecnologias disponíveis para o tratamento do MCRPC, possibilitando maior 

racionalidade para a tomada de decisão de médicos e proporcionando um sequenciamento 

terapêutico mais eficaz aos pacientes e aos gestores, na área de políticas de incorporação.  

Diante dessas observações, no âmbito do SUS, a escassez de evidências sobre os 

medicamentos oncológicos seria  fator influenciador da política e da elaboração das condutas 

terapêuticas às unidades assistenciais expressa no documento “Diretrizes Diagnósticas e 

Terapêuticas do Adenocarcinoma de Próstata”, aprovado através da Portarianº 498, de 11 de 

maio de 2016 (BRASIL, 2016). A unificação das condutas baseadas em evidências promoveria 

maior eficiência na alocação dos recursos públicos. 

Esta RS sobre a eficácia da enzalutamida em pacientes com MCRPC se propõe a 

subsidiar novas revisões que possam ser feitas sobre o tema e que juntamente com análises 

econômicas correspondentes sejam ferramentas de suporte à gestão e à tomada de decisão, 

baseadas na mesma racionalidade que envolve uma Avaliação de Tecnologia em Saúde. Neste 

contexto, novas RS contendo comparações diretas, bem como outros trabalhos voltados para 
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comparação de variáveis relacionadas à segurança e à efetividade são necessários. A reunião 

do conteúdo dessas análises poderá contribuir para qualificar as decisões a serem feitas 

futuramente em relação e esse medicamento. 

  



60 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGARWAL, N.; DI LORENZO, G.; SONPAVDE, G.; BELLMUNT, J. New agents for 
prostate cancer. Ann Oncol, v. 25, n. 9, p. 1700-1709, 2014. 
 
AGARWAL, N.; SONPAVDE, G.; STERNBERG, C. N. Novel Molecular Targets for the 
Therapy of Castration-Resistant Prostate Cancer.European Urology, v. 61, n. 5, p. 950-960, 
2012.ISSN 0302-2838.Disponívelem: <<Go to ISI>://WOS:000302267900032 >. 

ALEMAYEHU B.; BUYSMAN, E.; PARRY, D.; BECKER, L.; NATHAN, F. Burden and 
healthcare utilization associated with castration-resistant prostate cancer in a commercial and 
Medicare Advantage US patient population. J Med Econ , v.13  p. 351-61, 2010. 

ANTONARAKIS, E. S.; ARMSTRONG, A. J.; DEHM, S. M.; LUO, J. Androgen receptor 
variant-drivenprostatecancer: clinicalimplicationsandtherapeutictargeting. 
ProstateCancerProstaticDis, v. 19, n. 3, p. 231-41, 2016. ISSN 1365-7852. 
 
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em: 
http://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351322511201196/?substancia=25316. 
Acesso em 07/03/2017. 
 
BERRUTI, A.; MOSCA, P.A.; PORPIGLIA, F.; BOLLITO, E.; TUCCI, M.; VANA, F.; 
CRACCO, C.; TORTA, M.; RUSSO, L.; CAPPIA, S.; SAINI, A.; ANGELI, A.; PAPOTTI, 
M.; SCARPA, R.M.; DOGLIOTTI, L. Chromogranin A expression in patients with hormone 
naive prostate cancer predicts the development of hormone refractory disease. J Urol v. 178, 
p.838-43, 2007. 
 
BRAGA, S.F.M.; de SOUZA, M. C.; de OLIVEIRA; R. R.; ANDRADE, E. I. G.; ACURCIO, 
F. A.; CHERCHIGLIA, M. L. Sobrevida e risco de óbito após tratamento de câncer de próstata 
no SUS. Revista Brasileira de Saúde Pública, v. 56, p.1-10, 2017. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Vigilância Sanitária. Portaria n° 2510, de 19 de 
dezembro de 2005. Institui Comissão para Elaboração da Política de Gestão Tecnológica no 
âmbito do Sistema Único de Saúde - CPGT. Diário Oficial da União; Poder Executivo, 2005. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde.  Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Ciência e Tecnologia. Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde. 
1. Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 48 p. – (Série B. Textos Básicos em Saúde). 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretrizes metodológicas: 
elaboração de Revisão Sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados. 1. Ed. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 96 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(INCA). Estimativa 2014: Incidência de Câncer no Brasil. Ministério da Saúde. Coordenação 
Geral de Ações Estratégicas, Coordenação de Prevenção e Vigilância. 1. Ed. Rio de Janeiro: 
Ministério da Saúde, 2014 (a). 124 p. 



61 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.  Portaria nº 1.440, de 16 de 
dezembro de 2014. Aprova as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Carcinoma de 
Células Renais. Brasília :  Ministério  da Saúde, 2014 (b). Disponível em: 
conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/ddt_Carcinoma- CelRenais_2014.pdf>. Acesso 
em: 14 jul 2017. 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Próstata. 1. Ed. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2015. 61 p. 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 498, 11 de maio 
de 2016.  Aprova as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de 
Próstata. Disponível 
em:<http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DDT/DDT_Adenocarcinoma- Prostata.pdf>. 
Acesso em 12 jul 2017. 
 
BRASIL. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). SIGTAP - Sistema de 
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM     do     SUS.     Disponível     
em:     <http://sigtap.datasus.gov.br/tabela- unificada/app/s ec/inicio.jsp>.  Acesso em: 14 out 
2018. 
 
BRAY, F.; FERLAY, J.; SIEGEL, R.L.; TORRE, L.A.; JERNAL, A. Global CancerStatistics 
2018: GLOBOCAN Estimates of Incidenceand Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 
Countries.Ca Cancer J Clin, v. 68, v. 394–424, 2018. Disponível em: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21492, Acesso em 24 nov 2018. 
 
CABRERA, C.; HIRST, C.; HAYFLINGER, C.; KOO L. Co-morbidity among hormone 
resistant prostate cancer patients in the US.Pharmacoepidemiol Drug Safety, v. 19, p.S1–
S347, 2010. 
 
CAO, B.; QI, Y.; ZHANG, G.; XU, D.; ZHAN, Y.; ALVAREZ, X.; GUO, Z.; FU, X.; 
PLYMATE, S. R.; SARTOR, O.; ZHANG, H.; DONG, Y. Androgen receptor splice variants 
activating the full-length receptor in mediating resistance to androgen-directed therapy. 
Oncotarget, v. 5, n. 6, p. 1646-56, Mar 30 2014. ISSN 1949-2553.   
 
CARAM, M. E. V.; ESTES, J. P.; GRIGGS J. J.;  LIN, P.; MUKHERJEE B. Temporal and 
geographic variation in the systemic treatment of advanced prostate cancer. BMC Cancer, 
v.18, p.1-10, 2018. 
 
CARVALHO, A. P. V.; SILVA, V.; GRANDE, A. J. Avaliação do risco de viés de ensaios 
clínicos eandomizados pela ferramenta da colaboração Cochrane. Diagn Tratamento, v. 18, n.1, 
p.38-44, 2013. 
 
CEREDA, V.; FORMICA, V.; MASSIMIANI, G.; TOSETTO, L.; ROSELLI, M. Targeting 
metastatic castration-resistant prostate cancer: mechanisms of progression and novel early 

http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DDT/DDT_Adenocarcinoma-
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Estes%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29510667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griggs%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29510667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29510667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mukherjee%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29510667


62 

therapeutic approaches. Expert Opin Investig Drugs, v. 23, n. 4, p. 469-87, 2014. ISSN 1354-
3784. 
 
CHA, T. L.; WU, T. T.; VOGELZANG, N. J.; HUANG, C. Y.; HUANG, S. P.; LIN, C. C.; 
OU, Y. C.; PANG, S. T.; SHEN, D. H.; WU, W. J.; CHANG, W. Y. Optimal usage of radium-
223 in metastatic castration-resistant prostate cancer. J Formos Med Assoc, v. 116, n. 11, p. 
825-836, 2017. ISSN 0929-6646 (Print)0929-6646.   
 
COOKSON, M. S.; LOWRANCE, W. T.; MURAD, M. H.; KIBEL, A. S. Castration-Resistant 
Prostate Cancer: AUA Guideline Amendment. The Journal of Urology, v. 193, n. 2, p. 491-
499, 2// 2015. ISSN 0022-5347. Disponível em: < 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022534714048083 >. 
 
CORFIELD, J.; CROZIER, J.; JOSHUA, A. M.; BOLTON, D.; LAWRENTSCHUK, N. 
Understanding the role of new systemic agents in the treatment of prostate cancer.v. 118 Suppl 
3, p. 8-13, Oct 2016. ISSN 1464-4096.   

 

CUZICK, J.; THORAT, M. A.; ANDRIOLE, G.; BRAWLEY, O. W.; BROWN, P. H.; CULIG, 
Z.; EELES, R. A.; FORD, L. G.; HAMDY, F. C.; HOLMBERG, L.; ILIC, D.; KEY, T. J.; LA 
VECCHIA, C.; LILJA, H.; MARBERGER, M.; MEYSKENS, F. L.; MINASIAN, L. M.; 
PARKER, C.; PARNES, H. L.; PERNER, S.; RITTENHOUSE, H.; SCHALKEN, J.; 
SCHMID, H. P.; SCHMITZ-DRÄGER, B. J.; SCHRÖDER, F. H.; STENZL, A.; TOMBAL, 
B.; WILT, T. J.; WOLK, A. Prevention and early detection of prostate cancer. Lancet Oncol, 
v.15, n. 11, p. e484-e492, 2014. 
 
DE BONO, J.; FIZAZI, K.; SHORE, N.; TAPLIN, M.; DE WIT, R.; STENZL, A.; HIRMAND, 
M.; FRANKS, B.; SCHER, H. Assessing the impact of prior treatments on the efficacy of 
enzalutamide (ENZ): A subanalysis of the phase 3 AFFIRM trial. European Journal of 
Cancer, v. 49, p. S683-S683, Sep 2013. ISSN 0959-8049. Disponível em: < <Go to 
ISI>://WOS:000326843604224 >. 
 
de BONO, J.S.; OUDARD, S.; OZGUROGLU, M. Prednisone plus cabazitaxel or 
mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel 
treatment: a randomised open-label trial. Lancet, v. 376, p. 1147–1154, 2010. 
 
de BONO, J.S.; LOGOTHETIS C.J.; MOLINA. Abiraterone and increased survival in 
metastatic prostate cancer.New England Journal of Medicine, v. 364, p. 1995–2005, 2011. 
 
EZZELL, E. E.; CHANG, K. S.; GEORGE, B. J.New agents in the arsenal to fight castrate-
resistant prostate cancer.Curr Oncol Rep, v. 15, n. 3, p. 239-48, 2013.ISSN 1523-3790. 
 
GALLETTI, G.; LEACH, B. I.; LAM, L.; TAGAWA, S. T. Mechanisms of resistance to 
systemic therapy in metastatic castration-resistant prostate cancer. Cancer Treat Rev, v. 57, 
p. 16-27, 2017. ISSN 0305-7372.   
 
GOODMAN, C. S. Introduction to health care technology assessment. 1998. 
 



63 

GOODMAN, O.B. JR.; FLAIG, T.W.;, MOLINA, A.; MULDERS, P.F.;, FIZAZI, K.; 
SUTTMANN, H.; LI, J.; KHEOH, T.; DE BONO, J.S.; SCHER, H.I.  Exploratory analysis of 
the visceral disease subgroup in a phase III study of abiraterone acetate in metastatic castration-
resistant prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic Dis. v. 17, n. 1, p.34-39, 2014. 
 
 
GRAAF, J. N.; BEER, T.M. Reducing skeletal-related events im metastatic castration-resistant 
prostate câncer. Oncology, v. 29, n. 6, p. 416-23, 2015 
 
 
FITZPATRICK, J. M.; BELLMUNT J.;FIZAZI K.; HEIDENREICH A.; STERNBERG 
CN.; TOMBAL B.; ALCARAZ A.; BAHL A.; BRACARDA S.; DI LORENZO 
G.; EFSTATHIOU E.; FINN S.P.;  GILLESSEN S.; KELLOKUMPU-LEHTINEN 
PL.;, LECOUVET FE.; OUDARD S.; DE REIJKE TM.;  ROBSON CN.;  DE SANTIS 
M.; SERUGA B.; DE WIT, R Optimal management of metastatic castration-resistant prostate 
cancer: highlights from a European Expert Consensus Panel. Eur J Cancer, v. 50, n. 9, p. 1617-
27, 2014. ISSN 0959-8049. 
 
FIZAZI, K.; CARDUCCI, M.; SMITH, M. Denosumab versus zoledronic acid for treatment 
of bone metastases in men with castration-resistant prostate cancer: a randomised, double-
blind study. Lancet, v. 377, p. 813–822, 2011. 

HEIDENREICH, A.; AUS, G.; BOLLA, M.; JONIAU, S.; MATVEEV, V.B.; SCHMID 
HP, ZATTONI, F. EAU guidelines on prostate cancer. Part 1: screening, diagnosis, and local 
treatment with curative intent—update 2013. Europeanurology, v. 65(1), p. 124-37, 2014. 

HIGGINS, Julian P. T.; GREEN, Sally.Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 
Interventions.Version 5.1.0. Chapter 8: Assessing risk of bias in included studies. Review 
Manager 5.3, 2011. 
 
HOTTE, S.J.; SAAD, F. Current management of castrate-resistant prostate cancer.Current 
Oncology, v. 17(2), p.72-79, 2010.Disponívelem: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2935714/pdf/conc-17-s2-s72.pdf .Acessoem: 
14 jun. 2018. 
 
INOUE, T.; SEGAWA, T.; KAMBA T.; YOSHIMURA, K. Prevalence of skeletal 
complications and their impact on survival of hormone refractory prostate cancer patients in 
Japan.Urology, v.73, p. 1104-1109, 2009.Disponível em:  
https://www.goldjournal.net/article/S0090-4295(08)01435-0/pdf 
 
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA. 
Incidência de Câncer no Brasil: Estimativa 2018.  Disponívelem: 
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/prostata/definicao++. 
Acessoem: 23 nov  2018. 
 
JADAD, A.R. et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding 
necessary? Controlled clinical trials, v.17(1):1-2, 1996. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20OB%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24080993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flaig%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24080993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molina%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24080993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mulders%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24080993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fizazi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24080993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suttmann%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24080993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24080993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kheoh%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24080993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Bono%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24080993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scher%20HI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24080993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24080993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bellmunt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fizazi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heidenreich%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sternberg%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sternberg%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tombal%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alcaraz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahl%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bracarda%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Lorenzo%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Lorenzo%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Efstathiou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Finn%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gillessen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kellokumpu-Lehtinen%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kellokumpu-Lehtinen%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lecouvet%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oudard%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Reijke%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robson%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Santis%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Santis%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seruga%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Wit%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aus%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17920184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bolla%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17920184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joniau%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17920184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matveev%20VB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17920184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmid%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17920184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmid%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17920184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zattoni%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17920184
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/prostata/definicao


64 

KANTOFF, P.W.; HIGANO, C.S.; SHORE, N. D. Sipuleucel-T immunotherapy for 
castrationresistant prostate cancer.New England Journal of  Medicine, v. 363, p. 411–422, 
2010. Disponívelem: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1001294. Acessoem: 10 
jun. 2018. 
 
KANTOFF, P.; HIGANO, C. S. Integration of immunotherapy into the management of 
advanced prostate cancer.UrolOncol, v. 30, n. 5 Suppl, p. S41-7,  2012. ISSN 1078-1439.   
 
KIRBY, M.; HIRST, C.; CRAWFORD, E.D. Characterising the castration-resistant prostate 
cancer population: a systematic review. International Journal of Clinical Practice, v. 65(11), 
p. 1180–1192, 2011.Disponívelem: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1742-
1241.2011.02799.x. Acessoem: 27 jan. 2018. 
 
KRAUSS-SILVA, L. Avaliação Tecnológica em saúde: questõesmetodológicas e operacionais. 
Caderno de SaúdePública, Rio de Janeiro, v. 20 Sup 2, p. S199-S207, 2004. 
 
LACY, M. L.; KYPRIANOU. A tale of two trials: the impact of a 5α-reductase inhibition on 
prostate cancer. Oncology letters, v. 8, n. 4, p. 1391-1396, 2015. 
 
LORIOT, Y.; FIZAZI, K.; DE BONO, J. S.; FORER, D.; HIRMAND, M.; SCHER, H. I. 
Enzalutamide in castration-resistant prostate cancer patients with visceral disease in the liver 
and/or lung: outcomes from the randomized controlled phase 3 AFFIRM trial. Cancer. (no 
pagination), 2016. 
 
MCVEY, G.P.; MCPHAIL, S., FOWLER, S.; MCINTOSH, G.; GILLATT, D.; PARKER, 
C.C. Initial management of low-risk localized prostate cancer in the UK: analysis of the British 
Association of Urological Surgeons Cancer Registry, v. 106, p.1161-1164, 2010. 
 
MERSEBURGER, A. S.; SCHER, H. I.; BELLMUNT, J.; MILLER, K.; MULDERS, P. F.; 
STENZL, A.; STERNBERG, C. N.; FIZAZI, K.; HIRMAND, M.; FRANKS, B.; HAAS, G. P.; 
BONO, J.; WIT, R. Enzalutamide in European and North American men participating in the 
AFFIRM trial. BJU Int, v. 115, n. 1, p. 41-9, 2015.ISSN 1464-4096. 
 
MOHER, D.; LIBERATI, A.; TETZLAFF, J.; ALTMAN, D. G. Reprint-preferred reporting 
items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Physical Therapy, v. 
89 (9), p. 873-880, 2009. 
 
MOTTET, N.; BELLMUNT, J.; BOLLA, M.; JONIAU, S.; MASON, M.; MATVEEV, V.; 
SCHMID, H. P.; VAN DER KWAST, T.; WIEGEL, T.; ZATTONI, F.; HEIDENREICH, A. 
Guidelines on Prostate Cancer. 2015. 137p. 
 
OKEN, M.M., CREECH, R.H.; TORMEY, D.C.; HORTON, J.; DAVIS, T.E.; MCFADDEN, 
E.T.; CARBONE, P.P. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology 
Group. Am J ClinOncol, v. 5, p.649-55, 1982. 
 
OUDARD, S.; COMBE, P. Mechanisms of resistance to docetaxel and therapeutic strategy. 
Oncologie, v. 14, n. 2, p. 113-119,  2012. ISSN 1292-3818 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McVey%20GP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20456339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McPhail%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20456339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fowler%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20456339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McIntosh%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20456339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gillatt%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20456339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parker%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20456339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parker%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20456339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Creech%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tormey%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horton%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McFadden%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McFadden%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carbone%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009


65 

1765-2839. Disponível em: < 
http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L51850935 
http://dx.doi.org/10.1007/s10269-012-2122-4 >. 
 
PARKER, C.; NILSSON, S.;  HEINRICH, D.;  HELLE, S.I; O'SULLIVAN, J.M.; FOSSÅ, 
S.D.; CHODACKI, A.; WIECHNO, P.; LOGUE, J.; SEKE, M.; WIDMARK, 
A.; JOHANNESSEN, D.C.; HOSKIN, P.; BOTTOMLEY, D.; JAMES, N.D.;  SOLBERG 
A, SYNDIKUS, I.; KLIMENT, J.; WEDEL, S.; BOEHMER, S.; DALL'OGLIO 
M.; FRANZÉN L.; COLEMAN, R.; VOGELZANG, N.J.; O'BRYAN-TEAR, 
C.G.; STAUDACHER, K.; GARCIA-VARGAS, J.; SHAN, M.; BRULAND, Ø.S.; SARTOR, 
O. Alpha emitter Radium-223 and survival in metastatic prostate cancer, v. 369 (3), p. 213-223, 
2013. 
 
PIA, A.; VIGNANI, F.; ATTARD, G. Strategies for managing ACTH dependent 
mineralocorticoid excess induced by abiraterone. Cancer Treatment Reviews, v. 39(8), p. 
966–973, 2013.Disponívelem: https://www.cancertreatmentreviews.com/article/S0305-
7372(13)00066-2/pdf. Acessoem 19 out. 2017. 
 
POND, G. R.; ARMSTRONG, A. J.; GALSKY, M. D.; WOOD, B. A.; LEOPOLD, L.; 
SONPAVDE, G. Efficacy of docetaxel-based chemotherapy following ketoconazole in 
metastatic castration-resistant prostate cancer: Implications for prior therapy in clinical trials. 
Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, v. 31, n. 8, p. 1457-1463, 11// 2013. 
ISSN 1078-1439. Disponível em: < 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1078143912000610 >. 
 
QU, F.; XIE, W.; NAKABAYASHI, M.; ZHANG, H.; JEONG, S. H.; WANG, X.; KOMURA, 
K.; SWEENEY, C. J.; SARTOR, O.; LEE, G. M.; KANTOFF, P. W. Association of AR-V7 
and Prostate-Specific Antigen RNA Levels in Blood with Efficacy of Abiraterone Acetate and 
Enzalutamide Treatment in Men with Prostate Cancer. Clin Cancer Res, v. 23, n. 3, p. 726-
734, 2017. ISSN 1078-0432 (Print) 
1078-0432.   
 
RHODEN, E.L.; AVERBECK, M.A. Câncer de próstata e testosterona: riscos e 
controvérsias. Arq Bras EndocrinolMetab, v.53(8), p.956-62, 2009. 

RODRIGUES, S.; DORES, M.; METROGOS, V.; RODRIGUES, M.; NETO GOMES, P.; 
CABRITA, M.; ROSA, G.; COUTINHO, A.; NEVES, J. Carcinoma da próstata metastático 
resistente à castração - novas abordagens terapêuticas. Acta Urológica Portuguesa, v. 31, 
n. 1–2, p. 36-40, 9// 2014. ISSN 2341-4022. Disponível em: < 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2341402214500080 >. 

SAAD, F.; GLEASON, D. M.;  MURRAY, R. A randomized, placebo-controlled trial of 
zoledronic acid in patients with hormonerefractory metastatic prostate carcinoma.Journal of 
the National Cancer Institute, v. 94, p. 1458–1468, 2002. 
 
SAAD, F.; DE BONO, J.; SHORE, N.; FIZAZI, K.; LORIOT, Y.; HIRMAND, M.; FRANKS, 
B.; HAAS, G. P.; SCHER, H.. Efficacy outcomes by baseline prostate-specific antigen quartile 
in the AFFIRM trial. European urology. 67: 223-230 p. 2014. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nilsson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heinrich%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helle%20SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Sullivan%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foss%C3%A5%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foss%C3%A5%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chodacki%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiechno%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Logue%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seke%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widmark%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widmark%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johannessen%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoskin%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bottomley%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=James%20ND%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Solberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Solberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Syndikus%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kliment%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wedel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boehmer%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dall%27Oglio%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dall%27Oglio%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franz%C3%A9n%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coleman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vogelzang%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Bryan-Tear%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Bryan-Tear%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Staudacher%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcia-Vargas%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruland%20%C3%98S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sartor%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sartor%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23863050


66 

SADI, M.V.; FERREIRA, U.; CLARK, O.; BOTREL, T.E.A.; REIS, R.B.; POMPEO, 
A.C.L.,Bretas FFH.Câncer da próstataresistente à castração (CPRC). 25ª Reunião do CoBEU. 
2012 PlanmarkEditora Ltda. 23p. 
 
SEITZ, A. K.; THOENE, S.; BIETENBECK, A.; NAWROTH, R.; TAUBER, R.; 
THALGOTT, M.; SCHMID, S.; SECCI, R.; RETZ, M.; GSCHWEND, J. E.; RULAND, J.; 
WINTER, C.; HECK, M. M. AR-V7 in Peripheral Whole Blood of Patients with Castration-
resistant Prostate Cancer: Association with Treatment-specific Outcome Under Abiraterone and 
Enzalutamide. European Urology, v. 72, n. 5, p. 828-834,  2017. ISSN 1873-75600302-2838. 
 
SCHELLHAMMER, P.F.; CHODAK, G.; WHITMORE, J.B.; SIMS, R.; FROHLICH, 
M.W.; KANTOFF, P.W. Lower baseline prostate-specific antigen is associated with a greater 
overall survival benefit from Sipuleucel-t in the immunotherapy for prostate adenocarcinoma 
treatment (IMPACT) trial. , v. 81, n. 6, p.1297-1302, 2013. 
 
 
SCHER, H. I.; FIZAZI, K.; SAAD, F.; TAPLIN, M.-E.; STERNBERG, C. N.; MILLER, K.; 
DE WIT, R.; MULDERS, P.; CHI, K. N.; SHORE, N. D.; ARMSTRONG, A. J.; FLAIG, T. 
W.; FLECHON, A.; MAINWARING, P.; FLEMING, M.; HAINSWORTH, J. D.; HIRMAND, 
M.; SELBY, B.; SEELY, L.; DE BONO, J. S.; INVESTIGATORS, Increased survival with 
enzalutamide in prostate cancer after chemotherapy. N Engl J Med, v. 367, n. 13, p. 1187-97, 
2012. ISSN 0028-4793. 
 
SCHER, H. I.; BEER, T. M.; HIGANO, C. S.; ANAND, A.; TAPLIN, M.-E.; EFSTATHIOU, 
E.; RATHKOPF, D.; SHELKEY, J.; YU, E. Y.; ALUMKAL, J.; HUNG, D.; HIRMAND, M.; 
SEELY, L.; MORRIS, M. J.; DANILA, D. C.; HUMM, J.; LARSON, S.; FLEISHER, M.; 
SAWYERS, Antitumour activity of MDV3100 in castration-resistant prostate cancer: a phase 
1–2 study. Lancet, v. 375, p. 1437–46, 2010. 
 
SCHRADER, A. J.; BOEGEMANN, M.; OHLMANN, C.-H.; SCHNOELLER, T. J.; 
KRABBE, L.-M.; HAJILI, T.; JENTZMIK, F.; STOECKLE, M.; SCHRADER, M.; 
HERRMANN, E.; CRONAUER, M. V.  Enzalutamide in Castration-resistant Prostate Cancer 
Patients Progressing AfterDocetaxel and Abiraterone. European Urology, v. 65, p. 30-36, 
2014. 
 
SMALL, E. J.; FONG, L.; QUINN, D. I.; DRAKE, C. G.; CAMPOGAN, D.; VU, T.; SHEIKH, 
N. A.; CHANG, N. N.; PETRYLAK, D. P. Placebo-controlled phase III trial of immunologic 
therapy with sipuleucel-T (APC8015) in patients with metastatic, asymptomatic hormone 
refractory prostate cancer. Journal of Clinical Oncology.v.24 (19), p. 3089-94, 2016. 
 
SONPAVDE, G.; ATTARD, G.; BELLMUNT, J. The role of abiraterone acetate in the 
management of prostate cancer: a critical analysis of the literature. European Urology, v. 
60(2), p. 270–278, 2011. 
 
SOERDJBALIE-MAIKOE V.; PELGER R.C.; LYCKLAMA A NIJEHOLT G.A., Arndt JW 
et al. Bone scintigraphy predicts the risk of spinal cord compression in hormonerefractory 
prostate cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging, v. 31, p. 958–963, 2004. 
 
STEWART, B.W.; WILD, C.P.World Cancer Report IARC Press, Lyon, ixv, 630p, 2014. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schellhammer%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23582482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chodak%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23582482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitmore%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23582482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sims%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23582482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frohlich%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23582482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frohlich%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23582482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kantoff%20PW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23582482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23582482


67 

SULLIVAN P.W. et al. Quality of life findings from a multicenter, multinational, 
observational study of patients with meta-static hormone-refractory prostate cancer.Qual 
Life Res, v. 16, p. 571–575, 2007. 

TAVARES, C.V.T; MOSEGUI, G.B.G; VIANA, C.M.M.; MACIEL, C.A.O. Enzalutamide in 
the Pharmacological Treatment of Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer after 
Docetaxel: A Systematic Review PROSPERO 2017 CRD4201707739Disponívelem: 
http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID= CRD4201707739. 
 
TAKEUCHI, T.; OKUNO, Y.; HATTORI-KATO, M.; ZAITSU, M.; MIKAMI, K.. Detection 
of AR-V7 mRNA in whole blood may not predict the effectiveness of novel endocrine drugs 
for castration-resistant prostate cancer. Res Rep Urol, v. 8, p. 21-5,  2016. ISSN 2253-2447 
(Print) 2253-2447. 
 
TRAN, C.; OUK, S.; CLEGG, N. J. Development of a second-generation antiandrogen for 
treatment of advanced prostate cancer. Science, v. 324, p. 787–790, 2009.Disponívelem: 
https://www.researchgate.net/publication/24271128_Development_of_a_Second-
Generation_Antiandrogen_for_Treatment_of_Advanced_Prostate_Cancer/download. 
Acessoem: 07 ago. 2018 
 
TUCCI, M.; SCAGLIOTTI, G. V.; VIGNANI, F. Metastatic castration-resistant prostate 
cancer: Time for innovation. Future Oncology, v. 11, n. 1, p. 91-106,  2015. ISSN 1744-
83011479-6694. 
 
WEIN, A. J.; KAVOUSSIL, R.; NOVICK, A.C.; PETERS, C.A.; CAMPBELL-WALS, H. 
Urology,10. Ed. .Expert Consult Premium Edition:Enhanced Online Featuresand Print,v. 4, 
2011. 
 
ZHANG, T.; ZHU, J.; ARMSTRONG, G.; ARMSTRONG A. Enzalutamide versus abiraterone 
acetate for the treatment of men with metastatic castration-resistant prostate cancer.Expert 
Opinion on Pharmacotherapy, v.16 (3), p. 1-13, 2014. 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD42018102031


68 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 APÊNDICE 

9.1 Estratégias de busca nas bases de dados 

Bases de dados Estratégia de busca 
Nº de 

publicações 

MEDLINE (via 
Pubmed) 

#1 
(((((enzalutamide) OR "MDV3100") OR 

"MDV-3100")) 
 

368 

#2 

(((((((((((((((((("Prostatic Neoplasms") OR 
"Prostate Neoplasms") OR "Neoplasms, 
Prostate") OR "Neoplasm, Prostate") OR 
"Prostate Neoplasm") OR "Neoplasms, 

Prostatic") OR "Neoplasm, Prostatic") OR 
"Prostatic Neoplasm") OR "Prostate Cancer") 

OR "Cancer, Prostate") OR "Cancers, Prostate") 
OR "Prostate Cancers") OR "Cancer of the 

Prostate") OR "Prostatic Cancer") OR "Cancer, 
Prostatic") OR "Cancers, Prostatic") OR 

"Prostatic Cancers") OR "Cancer of Prostate")) 
 

#3 

((randomized controlled trial[pt] OR controlled 
clinical trial[pt] OR randomized controlled 
trials[mh] OR random allocation[mh] OR 
double-blind method[mh] OR single-blind 

method[mh] OR clinical trial[pt] OR clinical 
trials[mh] OR ("clinical trial"[tw]) OR 

((singl*[tw] OR doubl*[tw] OR trebl*[tw] OR 
tripl*[tw]) AND (mask*[tw] OR blind*[tw])) 
OR ("latin square"[tw]) OR placebos[mh] OR 
placebo*[tw] OR random*[tw] OR research 
design[mh:noexp] OR follow-up studies[mh] 
OR prospective studies[mh] OR cross-over 

studies[mh] OR control*[tw] OR 
prospectiv*[tw] OR volunteer*[tw]) NOT 

(animal[mh] NOT human[mh])) 
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Cochrane 
Library Wiley 

#1 enzalutamideor MDV-3100 orxtandi 
 

255 

#2 

Prostatic Neoplasms or Prostate Neoplasms or 
Neoplasms, Prostate or Neoplasm, Prostate or 
Prostate Neoplasm or Neoplasms, Prostatic or 
Neoplasm, Prostatic or Prostatic Neoplasm or 

Prostate Cancer or Cancer, Prostate or Cancers, 
Prostate or Prostate Cancers or Cancer of the 

Prostate or Prostatic Cancer or Cancer, Prostatic 
or Cancers, Prostatic or Prostatic Cancers or 

Cancer of Prostate 
 

#3 

randomized controlled trial or controlled 
clinical trial or randomized or placebo or 
clinical trials as topic or drug therapy or 

randomly or trial or groups 
 

Web of Science 
(Todas as bases 

de dados) 

#1 TS= enzalutamide OR “MDV-3100” OR xtandi 
 

766 #2 

TS= “Prostatic Neoplasms” OR “Prostate 
Neoplasms” OR “Neoplasms, Prostate” OR 

“Neoplasm, Prostate” OR “Prostate Neoplasm” 
OR “Neoplasms, Prostatic” OR “Neoplasm, 

Prostatic” OR “Prostatic Neoplasm” OR 
“Prostate Cancer” OR “Cancer, Prostate” OR 

“Cancers, Prostate” OR “Prostate Cancers” OR 
“Cancer of the Prostate” OR “Prostatic Cancer” 
OR “Cancer, Prostatic” OR “Cancers, Prostatic” 

OR “Prostatic Cancers” OR “Cancer of 
Prostate” 

 

#3 TS=("randomized controlled trial" OR 
"controlled clinical trial" OR randomized OR 
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placebo OR "clinical trials as topic" OR "drug 
therapy" OR randomly OR trial OR groups)  

Science Direct 

#1 enzalutamide OR “MDV-3100” OR xtandi 
 

955 
#2 

“Prostatic Neoplasms” OR “Prostate 
Neoplasms” OR “Neoplasms, Prostate” OR 

“Neoplasm, Prostate” OR “Prostate Neoplasm” 
OR “Neoplasms, Prostatic” OR “Neoplasm, 

Prostatic” OR “Prostatic Neoplasm” OR 
“Prostate Cancer” OR “Cancer, Prostate” OR 

“Cancers, Prostate” OR “Prostate Cancers” OR 
“Cancer of the Prostate” OR “Prostatic Cancer” 
OR “Cancer, Prostatic” OR “Cancers, Prostatic” 

OR “Prostatic Cancers” OR “Cancer of 
Prostate” 

 

#3 

("randomized controlled trial" OR "controlled 
clinical trial" OR randomized OR placebo OR 
"clinical trials as topic" OR randomly OR trial 

OR groups) 

EMBASE 

#1 

('enzalutamide'/exp OR '4 [3 [4 cyano 3 
(trifluoromethyl) phenyl] 5, 5 dimethyl 4 oxo 2 

sulfanylideneimidazolidin 1 yl] 2 fluoro n 
methylbenzamide' OR '4 [3 [4 cyano 3 

(trifluoromethyl) phenyl] 5, 5 dimethyl 4 oxo 2 
thioxo 1 imidazolidinyl] 2 fluoro n 

methylbenzamide' OR '4 [3 [4 cyano 3 
(trifluoromethyl) phenyl] 5, 5 dimethyl 4 oxo 2 

thioxoimidazolidin 1 yl] 2 fluoro n 
methylbenzamide' OR 'enzalutamide' OR 'mdv 

3100' OR 'mdv3100' OR 'xtandi') 
 

1767 
#2 

"('prostate cancer'/exp OR 'cancer, prostate' OR 
'prostate cancer' OR 'prostate gland cancer' OR 

'prostatic cancer') 
 

#3 

('controlled trial' OR 'clinical trial'/exp OR 
'clinical drug trial' OR 'clinical trial' OR 'major 
clinical trial' OR 'trial, clinical' OR 'randomized 

controlled trial'/exp OR 'controlled trial, 
randomized' OR 'randomised controlled study' 

OR 'randomised controlled trial' OR 
'randomized controlled study' OR 'randomized 

controlled trial' OR 'trial, randomized 
controlled') 

 
LILACS (via 

BIREME) #1 "ENZALUTAMIDE" or "MDV-3100" or 
"xtandi" 

0 
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#2 

"PROSTATE CANCER" or "PROSTATE 
CANCER/" or "PROSTATE CANCERS" or 
"PROSTATE CANCERS/" or "PROSTATE 

NEOPLASM" or "PROSTATE NEOPLASM/" 
or( câncer de próstata ) or "CANCER DE 

PROSTATA/" 
 

#3 

("RandomizedControlledTrial" OR "Ensayo 
Clínico Controlado Aleatorio" OR "Ensaio 

Clínico Controlado Aleatório" OR 
"ControlledClinicalTria"l OR "Ensayo Clínico 
Controlado" OR "Ensaio Clínico Controlado" 
OR "RandomizedControlledTrials as Topic" 
OR"Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios 

como Asunto" OR "Ensaios Clínicos 
Controlados Aleatórios como Assunto") 

NENHUM ESTUDO  OBTIDO 
    TOTAL 467 

Fonte: Elaboração própria 
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