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Resumo
A radioterapia externa fornece excelente tratamento paliativo para a dor óssea
metastática localizada. A taxa de retratamento com radioterapia, independentemente
do nível inicial da dor, é maior em pacientes que fazem o tratamento com dose única
em relação àqueles que recebem esquemas de múltiplas doses. Porém, o que ainda
permanece obscuro é qual dentre as múltiplas doses obtém-se melhor resultado. Foi
realizada uma revisão sistemática observando que o benefício máximo no alívio da
dor após múltiplas frações foi obtido em média de 6 semanas. Concluiu-se ainda que
os trabalhos existentes não são capazes de fornecer as informações suficientes para
esclarecer se há diferença nas taxas de retratamento entre os esquemas de
radioterapia multifracionados mais utilizados no controle da dor óssea metastática
devido a heterogeneidade dos dados apresentados, tornando inviável a elaboração
de uma metanálise. Dessa forma estudos prospectivos são necessários e oportunos
para elucidar essa questão.
Palavras-chave: Osso e Ossos; Metástase Neoplásica; Radioterapia

Influence of the fractured radiotherapy regimen in the retreatment of metastatic
bone pain: a systematic review

Abstract
External radiotherapy provides excellent palliative treatment for localized metastatic
bone pain. The rate of retreatment with radiotherapy, regardless of the initial level of
pain, is greater in patients taking single-dose treatment than those receiving multipledose regimens. However, what remains unclear is which of the multiple doses gives
the best result. A systematic review was carried out observing that the maximum
benefit in pain relief after multiple fractions was obtained in an average of 6 weeks. It
was also concluded that the existing studies are not able to provide enough information
to clarify if there is a difference in the retreatment rates among the most commonly

used multifract radiotherapy regimens used to control metastatic bone pain due to the
heterogeneity of the presented data, making it impossible to elaborate of a metaanalysis. Thus prospective studies are necessary and timely to elucidate this issue.
Keywords: Bone and Bones; Neoplasm Metastasis; Radiotherapy

Introdução

A dor óssea metastática é um problema que interfere diretamente na qualidade
de vida do paciente com câncer. O tratamento de metástases ósseas é principalmente
paliativo. Seus objetivos são aliviar a dor, prevenir o desenvolvimento de fraturas
patológicas e melhorar a mobilidade e função. A radioterapia externa além de
promover a diminuição ou controle local da destruição óssea, fornece excelente
tratamento paliativo para a dor óssea metastática localizada 1–3. Uma explicação pode
ser que o alívio da dor é devido à morte de células hospedeiras radiossensíveis,
possivelmente células da série de macrófagos, que liberam mediadores químicos da
dor, incluindo prostaglandina E- 2 4. Isso aparece como a especulação plausível como
morte celular tumoral para explicar o alívio da dor durável após radioterapia baixa
dose.
Essa dor pode ser de origem inflamatória ou neurogênica, e inclui a liberação
de

mediadores

hiperalgésicos.

Podem

ser

citadas

endotelinas,

histamina,

prostaglandinas, bradicinina e substância P, que aumentam a excitabilidade das
terminações nervosas. Em outra parte, a dor reflete as modificações na cinética dos
canais iônicos, principalmente o canal de sódio voltagem dependente e receptores
vanilóides (TRPV1), que possuem importante papel no desenvolvimento e
manutenção da dor no câncer ósseo 5. A dor pode ser grave o bastante para limitar
atividades normais e/ou requerer uso regular de analgésicos.
Sabe-se, através de estudos realizados na Holanda 6 e no Reino Unido 7, que
a taxa de retratamento com radioterapia, independentemente do nível inicial da dor, é
maior em pacientes que fazem o tratamento com dose única em relação aos pacientes
que recebem o esquema de múltiplas doses. O que ainda não está claro é se há
diferença nas taxas de retratamento entre os esquemas de múltiplas doses. Já existe
uma metanálise mostrando não haver diferença na relação entre a dose e a taxa de
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resposta no controle da dor entre os diversos esquemas de múltiplas frações 8. Porém,
a relação entre estes esquemas utilizados e o tempo necessário até a falha do
tratamento mantém-se desconhecido. Tal informação faz-se importante em um
cenário que haja influência do esquema de tratamento fracionado na taxa de
reirradiação: pacientes com melhor prognóstico poderiam se beneficiar de um
tratamento protraído, enquanto que pacientes com pior prognóstico beneficiar-se-iam
de tratamentos mais curtos.
Para o avanço do conhecimento científico, faz-se necessário o acúmulo
sistemático das informações obtidas. Nesse sentido, é fundamental estabelecer
procedimentos confiáveis que orientem a síntese de estudos produzidos em uma
determinada área de pesquisa 9. A revisão sistemática da literatura permite chegar a
resultados muito seguros, pois abrange toda a literatura existente dentro dos critérios
estabelecidos pelos autores, fazendo análise crítica dos resultados obtidos. O objetivo
da síntese de pesquisa é concentrar em um só trabalho resultados de vários outros e
definir o atual status do conhecimento sobre um determinado problema de pesquisa,
tornando desnecessária a consulta a fontes mais antigas.
O objetivo deste revisão sistemática foi estimar, através dos artigos disponíveis
na literatura, se há diferença nas taxas de falha e de retratamento entre os esquemas
de radioterapia multifracionados mais utilizados no controle da dor óssea metastática

Métodos
Para conduzir a revisão, foram escolhidos os estágios criados por Cooper 9,
para a elaboração de revisões sistemáticas e metanálise. Consistem no
desenvolvimento de sete estágios que foram rigorosamente seguidos para a validação
e relevância do estudo 10. Esses estágios seguem descritos a seguir:

1) Identificação e formulação do problema de pesquisa: É a descrição detalhada
do problema de pesquisa. Nesta parte, foi identificado como as variáveis
utilizadas pela literatura foram operacionalizadas.
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2) Coleta da literatura: A totalidade dos trabalhos foi considerada como população
de interesse. A pesquisa pelos artigos foi feita pela plataforma PubMed
(Medline), realizado em junho de 2018, como limite de tempo artigos publicados
entre junho de 1998 a junho de 2018. Foram utilizadas seguintes palavras
chave: bone, metastasis e radiotherapy. Foram apenas incluídos ensaios
clínicos randomizados, que estivessem em língua inglesa e com o texto
completo publicado em periódico, contendo pacientes com diagnóstico de
metástase óssea, dados referentes ao desfecho do tratamento de radioterapia
paliativa em esquema de múltiplas doses e aprovação em comitê de ética.
Foram encontrados por meio da busca 156 artigos. A demais, por meio
da busca manual das referências dos artigos obtidos, foi adicionado um
trabalho que não havia sido previamente contemplado pela busca. Para a
seleção dos artigos, foram excluídos os que não respeitavam os critérios de
inclusão acima descritos, que continham concomitante ao tema tratamento com
quimioterapia adjuvante, e que apresentavam dados referentes a metástases
complicadas. Durante a análise dos estudos, foi observado que cinco deles
utilizavam a mesma amostra, sendo incluído o mais abrangente (Figura 1).
3) Coleta de informações de cada estudo: Foram feitas por dois pesquisadores
independentes (autores MC e SM), que analisaram e avaliaram os artigos que
posteriormente foram confrontados, com o objetivo de criar uma base de dados.
Foram coletados dados socio-demográficos, clínicos e características de
tratamento para melhor caracterização da amostra de cada trabalho, a fim de
avaliar a homogeneidade entre os mesmos.
4) Avaliação da qualidade dos estudos: Avaliar a qualidade dos desenhos de
pesquisa foi absolutamente importante, por evitar incluir um estudo com
pretensões generalizadas que tenha utilizado uma amostra reduzida, entre
outros problemas 10.
5) Análise e síntese dos resultados do estudo: Para garantir a validade dos
resultados encontrados, foram os seguintes três pressupostos: os achados
individuais de pesquisa agregados de forma cumulativa analisaram a mesma
questão de pesquisa; os testes individuais acumulados foram independentes;
e os pesquisadores acreditam que os resultados de cada estudo são válidos 9.
6) Interpretação dos dados coletados: Uma análise dos dados obtidos no estágio
anterior foi elaborada. Foi discutido como os resultados observados se
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relacionam com a produção teórica, sobre o assunto. Igualmente foram
expostos os problemas enfrentados durante a execução do desenho de
pesquisa. O intuito inicial do presente trabalho era realizar uma revisão
sistemática juntamente com metanálise, comparando-se os diversos esquemas
de múltiplas frações utilizados para o tratamento paliativo das metástases
ósseas em radioterapia, bem como suas respostas em relação ao controle da
dor. Porém, como foi verificada falta de homogeneidade entre os estudos, a
análise estatística se tornou inviável.
7) Apresentação dos resultados de pesquisa: Após a elaboração dos seis passos
descritos acima, foi feita a apresentação sistemática dos resultados
encontrados e compilados nesse documento.
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Registros identificados por
busca na plataforma Pubmed
(N = 156)

Registros adicionais
identificados de outra fonte
(N = 1)

Estudos identificados
(N = 157)

Estudos não encontrados
na íntegra ou não
caracterizados como
ensaio clínico
(N = 8)

Estudos identificados
(N = 149)

Excluídos por não abordar
temas pertinentes ao
estudo (Dor, Radioterapia e
Metástase Ósseas)
(N = 105 )

Estudos que abordam
assuntos pertinentes ao
estudo
(N = 44)

Excluídos por não abordar
tempo até avaliação do
desfecho ou por não
utilizar esquemas de
múltiplas doses
(N = 27)

Estudos potencialmente
selecionados
(N = 17)

Excluídos por
apresentarem dados
referentes a metástases
complicadas
(N = 9)

Estudos potencialmente
selecionados
(N = 8)

Estudos excluídos por
utilizarem a mesma
amostra (selecionado o de
maior abrangência)
(N = 4)

Estudos incluídos em
síntese qualitativa
(N = 4)
Figura 1. Fluxograma representando seleção de estudos para a presente revisão sistemática.
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Resultados

Combinando-se todos os métodos de busca, foram identificados quatro artigos
que preenchiam os critérios de inclusão. No fluxograma da Figura 1, foram
esquematizados seis grandes grupos de estudos que não compreendiam os preceitos
pertinentes à pesquisa. Cada grupo engloba fatores congruentes, que apontaram
determinado estudo como não abrangendo aos temas propostos, ou que não
continham os dados referente à análise.
Prosseguindo à análise dos trabalhos, dois autores independentes (MC e SM)
fizeram a leitura dos textos em busca dos dados pertinentes à pesquisa. Dos 149
estudos identificados, 105 não abordavam os temas propostos. Nesse grande grupo,
foram excluídos os artigos que não continham informações sobre dor óssea
metastática, que não continham tratamento radioterápico para essa dor ou que
continham associação entre quimioterapia e radioterapia concomitantes.
Dos 44 estudos restantes, 27 não faziam referência aos dados necessários
para análise. Esses estudos muitas vezes não descreviam o desfecho do tratamento
de dor do paciente, não medindo o tempo até a irradiação ou não descrevendo a
eficiência do tratamento via radioterapia. Foram igualmente excluídos estudos que
continham todos os dados; porém, apenas referentes ao tratamento de uma única
fração de radioterapia, visto que o intuito do presente trabalho foi comparar a diferença
no tempo de resposta do tratamento de diferentes esquemas multifracionados.
Revisões sistemáticas mais antigas mostraram taxa de respostas equivalentes
entre terapias de fração única comparado a múltiplas frações para pacientes com
metástases ósseas não complicadas

11.

O tratamento da dor óssea na metástase

complicada exige outras abordagens terapêuticas que não fazem parte do presente
estudo. Como exemplo, citam-se a ressecção cirúrgica descompressiva e a
radioterapia pós-operatória

12.

Portanto, os nove estudos que continham essa

abordagem foram retirados da análise final.
Dos oito artigos pré-selecionados

6,7,13–18,

cinco

6,15–18

fizeram uso da mesma

amostra para chegar em seus resultados. Selecionou-se, então, o que continha a
maior amostra, devido ao maior peso e à relevância histórica.
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Ao final da busca os dados foram extraídos e representados Tabela 1. Em seu
corpo consta os dados demográficos de idade e sexo, dose, esquema de radioterapia
utilizados e o desfecho no tratamento do controle paliativo da dor.
Tabela 1. Caracterização clínica e sociodemográfica das amostras
Primeiro

N (M/F)

autor, ano

Idade, anos

Dose e

Tempo de

Desfecho

média (+ DP)

fracionamento

avaliação do

medido

desfecho
W. E.
Hamouda,

52

62

40 Gy

(29/23)

(+/-11,1)

(2Gy/20f)

8 semanas

Taxa de
resposta no

2007

controle da dor
(88,5%)

Vassilis
Kouloulias,

24

54,7

(0/24)

30 Gy

2 anos

(3Gy/10 f)

Resposta no
controle da dor

2003

(87,9)

Elsbeth
Steenland,

578

32 - 89

(317/261)

24 Gy

1 ano

(4Gy/6f)

Resposta
completa (33%)

1999
J. R. Yarnold,

370

1999

66 (30-88)

20 Gy

Mediana

(4Gy/5f)

6 meses

Taxa sem
retratamento
(90%)

N, número de pacientes; M, masculino; F, feminino; DP, desvio padrão; Gy, grey (dose de radiação); f,
frações

Um dos estudos 13 avaliou 52 pacientes que receberam a dose de 40Gy em 20
frações (2Gy x 20f). O benefício máximo de alívio da dor foi atingido 8 semanas após
inicio do tratamento em 46 pacientes (88,5%), e alívio completo da dor em 25
pacientes (48,1%). A resposta (alívio da dor) foi definida como redução >50% na
pontuação da dor comparado com o marcador inicial em Escala Análoga Visual (EAV)
graduada de 0 (sem dor) a 10 (pior dor que se possa imaginar). No estudo, a resposta
completa (RC) foi definida como realização de ponto 0 em EAV. A duração do alívio
da dor foi definida como o tempo desde a data de resposta à data da progressão da
dor.
Em outra pesquisa

14,

realizada com 24 pacientes mulheres que receberam a

dose de 30Gy em 10 frações (3Gy x 10f), utilizaram-se escalas de dor óssea que eram
calculadas multiplicando a intensidade da dor (0-3) pela frequência da dor (0-3). O
estado de desempenho em mulheres que receberam tratamento foi avaliado usando
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a escala Estern Cooperative Oncology Group (ECOG). A avaliação da Qualidade de
Vida (QV) era obrigatória no julgamento e foi realizada utilizando-se o questionário do
Núcleo de Qualidade de Vida (QLQ-C30) da Organização Europeia para Pesquisa e
Tratamento do Câncer (EORTC). As pacientes completaram o questionário no início
do estudo e 6 meses mais tarde. Os escores de dor e o estado de desempenho do
ECOG diminuíram significativamente ao longo do tempo de tratamento, ou seja, entre
a linha de base e a sexta sessão. Além disso, a dor diminuiu a pontuação de 5,8
pontos e o estado ECOG diminuiu de 2,4 pontos.
Em 1999 6, uma investigação foi conduzida com 578 pacientes que receberam
a dose de 24Gy em 6 frações (4Gy x 6f). A sobrevida média dos pacientes que
recebiam essa fração era de 28 semanas. A redução da dor foi observada mais
evidentemente nas primeiras 4-6 semanas após randomização. O tempo necessário
para retratamento nesse grupo foi em média 23 semanas, em que a pontuação de dor
nesse período esteve em torno de 7,52. A dor neste caso também foi medida através
de um questionado graduado de 0 (sem dor) a 10 (pior dor que se possa imaginar). A
RC foi definida como realização de 0 ou 1 ponto ou consumo independente de
analgésico.
Por fim, Yarnold e colegas 7, avaliaram 370 pacientes que receberam a dose
de 20Gy em 5 frações (4Gy x 5f). O beneficio máximo para o alívio da dor foi obtido
em torno de 8 semanas. A avaliação da dor foi feita através de um questionário
aplicado no período de 12 meses, que incluiu também um plano corporal em que o
paciente marcava a área da dor, utilizando uma escala de intensidade graduada de 0
a 4 pontos. Neste estudo, foi ainda relatado o uso da dose de 30Gy em 10 frações
(3Gy x 10f). Porém, foi utilizado em apenas 2% da amostra, sendo então
desconsiderado.
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Discussão

O presente estudo oferece uma importante análise e comparação de trabalhos
anteriores. Foram avaliadas pesquisas que tratavam pacientes com metástases
ósseas dolorosas utilizando múltiplas frações de radioterapia, e o benefício máximo
ou o tempo de falha desses esquemas com relação à dor. Importante notar que o
benefício máximo de resposta da dor após múltiplas frações de radioterapia foi em
média de 6 semanas, e observou-se menor tempo de resposta inicial quanto maior
fosse a dose da fração de radioterapia aplicada.
Em análise dos dados coletados, observou-se grande heterogeneidade entre
os esquemas de radioterapia utilizados pelos estudos, além de notável diferença na
forma como esses dados foram avaliados e apresentados. Para o melhor de nosso
conhecimento, no momento não há um padrão de avaliação da dor do paciente. Cada
uma das investigações que compuseram esta revisão utilizaram formas especificas e
regionais para obter esses dados, seja por avaliação entre o tempo até a necessidade
de novo tratamento (tempo até a falha), de tabelas de avaliação da QV ou benefício
máximo do tratamento proposto. Também houve heterogeneidade entre as escalas
numéricas de dor utilizadas pelos diferentes trabalhos, o que dificulta a realização de
um comparativo. Frente a tal cenário, houve grande divisão das amostras dos estudos
em diversos braços de esquemas radioterápicos, cada qual com uma quantidade de
pacientes reduzida e formas de avaliação diferentes. Portanto, a elaboração de uma
metanálise se tornou inviável. Faz-se necessário a aplicação de padrões para novos
ensaios clínicos que tratem de radioterapia paliativa em metástases ósseas com o uso
de consensos internacionais

19,

permitindo que os dados convirjam em futuros

comparativos.
Adicionalmente à grande heterogeneidade entre os artigos, é importante
ressaltar outra limitação do presente trabalho. Dos 157 artigos originais encontrados
na busca, não foi possível obter acesso ao texto completo de cinco

20–24.

Foram

apenas lidos seus resumos durante a análise prévia. Como tentativa de se acessar
tais pesquisas, os autores foram contatados via e-mail ou então foi solicitado às
revistas vinculadas à publicação o contato desses pesquisadores. No entanto, não se
obteve resposta. Em um segundo momento, tentou-se a localização dos artigos
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através da plataforma da Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde do Brasil,
também culminando em insucesso.

Conclusão

Após ampla busca e realização da revisão sistemática, concluiu-se que os
trabalhos existentes ainda não são capazes de fornecer as informações suficientes
para esclarecer se há diferença nas taxas de retratamento entre os esquemas de
radioterapia multifracionados mais utilizados no controle da dor óssea metastática.
Dessa forma, futuros estudos prospectivos são necessários e oportunos para elucidar
essa questão. Igualmente, há a necessidade de ampla utilização dos consensos
internacionais na forma de avaliação do paciente com dor entre os diversos estudos
sobre tratamento radioterápico nas metástases ósseas, a fim de tornar os dados
passiveis de comparação.
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