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Introdução

Em câncer de próstata castração resistente, os ossos são o principal

sítio de metástases, com prejuízo à qualidade de vida e redução na

sobrevida dos pacientes. O rádio-223 é um emissor de partículas alfa

que se acumulam seletivamente nos ossos, produzindo efeito

antitumoral paliativo nas metástases, o que acarreta aumento de

sobrevida global e de tempo para o primeiro evento ósseo

sintomático. O objetivo principal deste projeto de pesquisa é

descrever a experiência de instituição brasileira com o rádio-223 e

compará-la aos dados obtidos no estudo ALSYMPCA.

Casuística e Métodos

Este estudo retrospectivo descreve a experiência com rádio-223 em

pacientes com câncer de próstata metastático castração resistente

(mCRPC) sem doença visceral e sem linfonodomegalia maior do que

3,0 cm em serviço brasileiro de referência em Oncologia. Foram

analisados os dados de todos os pacientes que receberam rádio-223

no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2020.

Resultados

Este estudo envolveu 55 pacientes, dos quais 36 foram selecionados.

A idade mediana entre os pacientes ao diagnóstico de câncer de

próstata foi 64 anos. Quase metade (47,2%) apresentava doença

metastática de novo. A maioria (55,5%) recebeu 6 ciclos de Rádio-

223, sendo as principais causas de descontinuidade precoce

progressão de doença óssea (43,75%) e óbito durante o tratamento

(31,25%). Controle de dor óssea foi obtido em 61,5% dos pacientes.

A mediana de tempo para o primeiro evento esquelético sintomático

foi 4 meses. Resposta de FA, PSA e DHL foi observada em 36%,

19,4% e 8,0% dos pacientes, respectivamente. Os mais comuns

eventos adversos relacionados ao tratamento foram anemia (72,2%),

leucopenia (66,6%) e fadiga (55,5%).

Conclusão

Na presente casuística, observou-se o benefício clínico já

demostrado em estudos que avaliaram a eficácia de Rádio-223,

sobretudo em paliação de dor óssea oncológica. A medicação foi bem

tolerada, embora a porcentagem de pacientes com eventos adversos

tenha superado a de outros estudos. Em relação aos desfechos

oncológicos, obteve-se menor tempo mediano para o primeiro evento

ósseo sintomático, além de menor índice de redução de FA e maior

de PSA em relação aos dados de outros serviços, incluindo o estudo

pivotal, ALSYMPCA.
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