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RESUMO 

Apesar da grande evolução no tratamento do câncer, especialmente na quimioterapia e 

radioterapia, muitos efeitos colaterais são observados. A busca de ações terapêuticas menos 

agressivas e que atinjam apenas as células tumorais vem sendo estudado. A imunoterapia em 

oncologia tem como objetivo ativar o sistema imunológico contra o câncer. O aumento da 

reação imunológica às células cancerígenas tem sido considerado uma estratégia promissora. 

Uma vez que essas novas drogas bloqueiam a via inibitória na imunidade tumoral, a indução de 

autoimunidade torna-se uma preocupação potencial. Eventos adversos, particularmente 

relacionados ao sistema imunológico, têm sido relatados. Essa dissertação tem como objetivo 

analisar o de manejo de toxicidades pelo enfermeiro a partir das possíveis associações entre 

toxicidades imunomediadas relacionadas ao uso de inibidores de checkpoint e variáveis clínicas 

e sociais em pacientes oncológicos. Trata-se de um estudo observacional analítico, do tipo 

coorte prospectivo, realizado em um ambulatório oncológico de tratamento infusional, da rede 

particular, localizado no município do Rio de Janeiro. O resultado dessa pesquisa foi baseado 

em uma amostra de 51 pacientes em tratamento com inibidores de checkpoint. Da amostra 

coletada, 22 pacientes eram do sexo feminino e 29 eram do sexo masculino. As neoplasias mais 

frequentes observadas foram Pulmão (35,3%), CP (19,6%), Melanoma (19,6%) e Rim (13,7%). 

Quanto ao imunoterápico mais utilizado observou-se que 56,9% dos pacientes tratavam com 

Pembrolizumabe. As toxicidades mais prevalentes foram a astenia (13,7%) e rush cutâneo 

(11,8%). E quando se observou a associação das toxicidades com outras variáveis identificou-

se que uso de Nivolumabe constitui um fator de risco aumentado para ocorrência de astenia em 

pacientes com câncer, uma vez que a chance de um paciente em uso da medicação é 17,3 vezes 

maior, do que um paciente que não faz uso de Nivolumabe. Durante o período de construção 

desse trabalho foi evidenciado o quão importante se faz uma equipe de enfermagem 

especializada, tornando-se necessárias intervenções específicas, de acordo com os possíveis 

diagnósticos de enfermagem identificados nos pacientes oncológicos em uso de inibidores de 

checkpoint. 

 

 

DeCS: Imunoterapia; Reação adversa; Neoplasias; Enfermagem Oncológica; Cuidado de 

enfermagem 
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ABSTRACT 

Despite the great evolution in cancer treatment, especially chemotherapy and radiotherapy, 

many side effects are observed. The search for less aggressive therapeutic actions that only 

affect tumor cells has been studied. Immunotherapy in oncology aims to activate the immune 

system against cancer. Increasing the immune response to cancer cells has been considered a 

promising strategy. Since these new drugs block the inhibitory pathway in tumor immunity, 

inducing autoimmunity becomes a potential concern. Adverse events, particularly related to the 

immune system, have been reported. This dissertation aims to analyze of management of 

toxicities by nurses from the possible associations between immune-mediated toxicities related 

to the use of checkpoint inhibitors and clinical and social variables in cancer patients. This is 

an analytical observational study, of the prospective cohort type, carried out in an oncology 

outpatient clinic for infusion treatment, of the private network, located in the city of Rio de 

Janeiro. The result of this research was based on a sample of 51 patients being treated with 

checkpoint inhibitors. Of the collected sample, 22 patients were female and 29 were male. The 

most frequent neoplasms observed were Lung (35.3%), PC (19.6%), Melanoma (19.6%) and 

Kidney (13.7%). As for the most used immunotherapy, it was observed that 56.9% of patients 

were treated with Pembrolizumab. The most prevalent toxicities were asthenia (13.7%) and 

skin rush (11.8%). And when the association of toxicities with other variables was observed, it 

was identified that the use of Nivolumabe is an increased risk factor for the occurrence of 

asthenia in cancer patients, since the chance of a patient using the medication is 17.3 times 

higher than a patient who does not use Nivolumab. During the construction period of this work, 

it was evidenced how important a specialized nursing team is, making specific interventions 

necessary, according to the possible nursing diagnoses identified in cancer patients using 

checkpoint inhibitors. 

 

 

DeCS: Immunotherapy; Adverse reaction; Neoplasms; Oncology Nursing; nursing care 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Apesar da grande evolução no tratamento do câncer, especialmente na quimioterapia e 

radioterapia, muitos efeitos colaterais são observados nos pacientes, pois tratam-se de 

terapêuticas que afetam tanto as células cancerígenas quanto as normais. Sendo assim, a busca 

de ações terapêuticas que sejam menos agressivas ao paciente e que atinja apenas as células 

tumorais, causando menos eventos adversos, vem sendo estudado. (CORDEIRO et al., 2014) 

Observa-se que nos últimos anos a imunoterapia como tratamento oncológico tornou-se 

uma estratégia atrativa, pois pode ser utilizada contra um grande número de tumores. Esse tipo 

de tratamento baseia-se na utilização do próprio sistema imunológico para induzir uma resposta 

antitumoral. (SANTOS et al., 2019) 

O câncer surge a partir de um contexto de sistema imunológico disfuncional. Fatores 

como a evasão das respostas imunes do hospedeiro e uma imunossupressão induzida pelo tumor 

são importantes para a oncogênese. Porém, existem vias inibitórias que modulam a ativação do 

sistema imunológico, os pontos de verificação imunológicos, que podem ser sequestrados para 

suprimir respostas antitumorais de células T. (CHEN et al., 2015) 

A imunoterapia em oncologia tem como objetivo ativar o sistema imunológico contra o 

câncer. Isso se dá a partir do reconhecimento de antígenos na superfície do tumor, com 

consequente ativação de linfócitos T, resultando na proliferação e na liberação de citocinas. 

Essas citocinas estimulam a geração de linfócitos T efetores, que se infiltram e iniciam a 

destruição do tumor. (GATO et al., 2013) 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Santos (2019) refere-se aos inibidores de checkpoint, como drogas que eliminam os 

freios do sistema imunológico, fator este que propicia reconhecer e atacar as células 

cancerígenas. 



12 
 

O primeiro inibidor do checkpoint foi aprovado em 2011 (Ipilimumab), que bloqueia o 

antígeno 4 do linfócito T citotóxico – CTLA-4, para tratamento de melanoma, depois para 

carcinoma pulmonar e renal e carcinoma da bexiga, indicando taxas de resposta aceitáveis, 

quando administrados como um único agente. (HABRE, 2016) 

Algumas células de câncer expressam o ligante de morte programado (PD-L1 / L2), que 

interage com a morte programada-1 (PD-1) em células T ativadas. Essa interação leva à 

supressão da imunidade do tumor contra células cancerígenas. Dessa forma, o bloqueio desta 

via inibitória para aumentar a reação imunológica às células cancerígenas tem sido considerado 

uma estratégia promissora na imunoterapia do câncer. Agentes que visam a sinalização PD-1 / 

PD-L1 mostraram resposta promissora no tratamento de alguns tipos de câncer. Dois anticorpos 

(nivolumab e pembrolizumab) para PD-1 e dois anticorpos (atezolizumab e durvalumab) para 

PD-L1 foram aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) e / ou Agência Europeia 

de Medicamentos (EMA) para tratamento. (SUI et al., 2018) 

Diferente da quimioterapia antineoplásica, o foco dos inibidores de checkpoint não é a 

célula tumoral e sim alguns componentes do sistema imunológico. (MUNHOZ, 2017) 

O bloqueio da atividade de proteínas e receptores das células imunológicas, 

denominados checkpoints, é uma abordagem da imunoterapia ativa inespecífica. Os tumores 

usam esses receptores como estratégia para escapar à vigilância imunológica, comandando-os 

e usando-os para bloquear a resposta imune. Como resultado desse bloqueio há a liberação dos 

“freios” sobre as células do sistema imunológico, aumentando sua capacidade de destruir as 

células tumorais. (MUNHOZ, 2017) 

Dessa forma os eventos adversos estão relacionados ao sistema imunológico (IRAEs), 

sendo relatados em até 85% dos pacientes após o tratamento com ipilimumabe e até 70% após 

o tratamento com inibidores de PD1. O trato gastrointestinal, fígado, pele e sistema endócrino 

são os principais tecidos-alvo. (KROSCHINSKY et al., 2017) 

Segunda a ANVISA, 2011, reação adversa a medicamento é caracterizada por ser 

qualquer resposta a um fármaco que seja prejudicial, ocorrendo em doses normalmente 

utilizadas em seres humanos para profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças, não 

intencional. Dessa forma a farmacovigilância avalia sistematicamente essas reações adversas, 

identifica precocemente as reações adversas graves e interações não descritas em bula ou na 

literatura, o aumento na frequência das reações conhecida, os fatores de risco e possíveis 

mecanismos subjacentes às reações adversas, os sinais de alerta que evidenciam uma relação 

de causalidade entre fármaco e reação adversa a medicamentos (RAM), promovendo assim a 

segurança e o uso racional dos medicamentos. 
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Deve-se notificar qualquer reação que tenha sido ou não descrita na bula ou literatura. 

Para medicamentos comercializados há mais de cinco anos notificar qualquer suspeita de reação 

graus 3 e 4, mesmo descrita em literatura e para medicamentos novos (com menos de cinco 

anos de comercialização), deve-se notificar qualquer reação de todos os graus, mesmo as 

descritas em bula ou literatura (ANVISA, 2011) 

Um fator importante para evitar que haja agravos aos pacientes é a identificação precoce 

pelo enfermeiro de qualquer sintoma de reação adversa e a uma rápida intervenção. Esse 

cuidado de enfermagem é primordial durante o tratamento com imunoterápicos, visto que são 

medicamentos de ação complexa no organismo e necessitam de atenção especializada, 

objetivando a educar, administração e prevenção das complicações clínicas. (Vazquez, 2017) 

(Ruth, 2017) 

Diante da problemática apresentada emerge a seguinte hipótese da pesquisa: 

-Existem associações entre toxicidades imunomediadas relacionadas ao uso de 

inibidores de checkpoint e variáveis clínicas e sociais. 

Para comprovar ou refutar a hipótese descrita, com base na problemática apresentada, 

foram traçados os seguintes objetivos: 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

-Analisar o manejo de toxicidades pelo enfermeiro a partir das possíveis associações entre 

toxicidades imunomediadas relacionadas ao uso de inibidores de checkpoint e variáveis clínicas 

e sociais em pacientes oncológicos. 

 

1.3.2 Específicos 

 

-Identificar as toxicidades relacionadas ao uso de inibidores de checkpoint em pacientes 

oncológicos. 

-Analisar as possíveis associações entre as toxicidades imunomediadas relacionadas ao uso de 

inibidores de checkpoint em pacientes oncológicos com as variáveis clínicas e sociais. 

-Discutir as repercussões dos resultados encontrados para o cuidado de enfermagem. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Nos últimos anos a imunoterapia contra o câncer prolongou significativamente o tempo 

de sobrevida dos pacientes que as utilizam, porém seus efeitos colaterais também são 

observados de forma especial. Essas toxicidades variam muito, mesmo em pacientes com o 

mesmo tipo de câncer. Algumas reações imunorrelacionadas podem se sustentar por vários 

meses, mesmo após o término da infusão, diferentemente da quimioterapia. (YANG et al., 

2017) 

Novos medicamentos, como o nivolumabe e o pembrolizumabe, recentemente se 

tornaram disponíveis para o tratamento de câncer de pulmão de não-pequenas células (NSCLC). 

Uma vez que essas novas drogas bloqueiam a via inibitória na imunidade tumoral, a indução de 

autoimunidade torna-se uma preocupação potencial. Eventos adversos, particularmente os 

relacionados ao sistema imunológico, têm sido relatados em ensaios clínicos de inibidores do 

checkpoint imunológico como eventos únicos, que não costumam ser observados com agentes 

terapêuticos anticâncer convencionais. (JOTATSU et al., 2018) 

Devido ao rápido desenvolvimento clínico dessa classe de medicamentos, o 

conhecimento dos eventos adversos e seus mecanismos fisiopatológicos tornam-se essencial 

frente às suas características específicas, que diferem nas observadas em quimioterapia 

citotóxica convencional. (MUNHOZ et al., 2017).  

De acordo com a Agenda de Prioridade de Pesquisa do Ministério da Saúde (2015), esse 

estudo enquadra-se no Eixo 5 (Doenças não transmissíveis), 5.5 (Neoplasias), 5.5.6 

(Desenvolvimento de métodos de diagnóstico e tratamento precoce, inclusive das técnicas de 

terapia celular). 

Nessa agenda o objetivo é respeitar as necessidades nacionais e regionais de saúde, 

aumentando dessa forma a indução seletiva para a produção de conhecimentos e bens materiais 

e processuais nas áreas prioritárias para o desenvolvimento das políticas sociais. (BRASIL, 

2015) 

Para embasar essa pesquisa foi construída uma revisão integrativa, utilizando três bases 

de dados: o CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), MEDLINE 

(Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line) e COCHRANE. Os critérios de 

inclusão dos artigos definidos foram: artigos publicados em português, inglês e espanhol, com 

os resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas, no recorte temporal de 5 anos (2015 à 

2020). 
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Foi utilizada a estratégia PICO para a construção da pergunta, adaptada para PIO. Neste 

caso, P (população) foram os pacientes oncológicos, I (intervenção) foi o uso de inibidores de 

checkpoint e o O (desfecho) foram as reações adversas e prevalências observadas. Diante do 

exposto, culminou a seguinte pergunta: “Quais as principais reações adversas apresentadas em 

pacientes oncológicos em uso de inibidores de checkpoint e sua prevalência?”. Foram 

utilizados, para busca dos artigos, os seguintes DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): 

Imunoterapia AND “Reação adversa” AND Neoplasias e os seguintes MeSH (Descritores de 

Assuntos Médicos): Immunotherapy AND Neoplasms AND “Adverse drug reavtion” OR 

“Drug toxicity”. 

Na base de dados MEDLINE, foram localizados 27 artigos. Após a leitura crítica e 

reflexiva dos títulos e resumos, obteve-se uma amostra de 14 artigos. Na Cochrane, foram 

localizados três artigos, porém, um não era elegível e dois estavam na base MEDLINE também. 

Já no CINAHL, foram localizados oito artigos, sendo um repetido, pois estava na base 

MEDLINE, e quatro não foram elegíveis. A amostra final desta revisão foi composta por 17 

artigos, todos em língua inglesa, como ilustra o fluxograma a seguir quadro 1. 

 

Quadro 1: Sumarização da amostra final dos artigos 

Título do artigo Autores Ano Considerações/conclusões Nível de 

evidência 

A1-Neurologic 

immune-related 

adverse events 

associated with 

immune-checkpoint 

inhibitors 

Touat, Talmasov, 

Ricard, 

Psimaras.11 

 

2017 Os sintomas neurológicos 

suaves e não específicos (por 

exemplo: dor de cabeça, 

tontura e comprometimento 

sensorial) são reportados em 

6-12% dos pacientes.  A 

encefalite e a meningite são 

complicações do sistema 

nervoso central consideradas 

raras, assim como a miastenia 

gravis. Diretrizes para a 

gestão das reações 

imunorrelacionadas vêm 

sendo propostas por grupos de 

especialistas, baseadas no 

grau de toxicidade de acordo 

com o CTCAE. 

V 
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A2-Recognizing and 

managing on 

toxicities  in cancer 

immunotherapy 

Yang, Yu, Dong, 

Zhong, Hu.12 

2017 As reações mais comuns são 

rush e colite. Os mais raros 

são hipofisite, pancreatite, 

pneumonite. A chave do 

sucesso é a prevenção e a 

gestão da imunoterapia com o 

diagnóstico precoce, a alta 

vigilância e a boa 

comunicação entre paciente e 

médico. 

V 

A3-New drugs, new 

toxicities: severe 

side effects of 

modern targeted 

and immunotherapy 

of cancer and their 

management 

Kroschinsky, 

Stölzel, von 

Bonin, Beutel, 

Kochanek, 

Kiehl, et al. 13 

2017 O tratamento com inibidores 

de checkpoint pode levar a 

reações adversas relacionadas 

ao sistema imunológico, 

como diarreia, colite, 

hipofisite, hepatite imune e 

poliartrite. Deve-se conhecer 

esses novos eventos adversos 

para desenvolver estratégias 

de tratamento específico para 

esses pacientes. 

V 

A4-Supportive care 

for patients 

undergoing 

immunotherapy 

Rapoport, van 

Eeden, Sibaud, 

Epstein, 

Klastersky, 

Aapro, 

Moodley.14 

2017 São observadas reações 

adversas da pele, toxicidades 

gastrointestinais, toxicidades 

pulmonares, 

endocrinológicas, 

oftalmológicas, neurológicas, 

hematológicas, renais, 

pancreatite e cardíaca. O 

reconhecimento precoce das 

reações imunorrelacionadas e 

o tratamento imunossupressor 

agressivo são cruciais para 

prevenir a morbimortalidade.  

VII 

A5-Immune 

Checkpoint 

Inhibitor-Induced 

Colitis: Diagnosis 

and Management 

Prieux-Klotz, 

Dior, Damotte, 

Dreanic, Brieau, 

Brezault, et al.15 

2017 Reações adversas 

gastrointestinais, incluindo a 

diarreia e a colite, podem 

ocorrem em até 30% dos 

pacientes que fazem uso de 

inibidores de checkpoint. A 

VII 
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incidência de diarreia é maior 

em pacientes que recebem 

bloqueadores de CTLA-4 

comparados aos pacientes que 

são tratados com inibidores de 

receptor PD1. O tratamento 

precoce com corticosteroide e 

os cuidados de suporte são 

muito importantes. 

A6-Acute 

management of 

autoimmune toxicity 

in cancer patients 

on immunotherapy: 

Common toxicities 

and the approach 

for the emergency 

physician 

Lomax, McNeil.16 2017 As principais toxicidades 

relacionadas aos inibidores de 

checkpoint são: toxicidade de 

pele; gastrointestinais 

(diarreia e colite); hepatite; 

endocrinopatias e 

pneumonite. Um paciente 

orientado e um médico 

consciente sobre as reações 

imunorrelacionadas são 

essenciais para reduzir esses 

eventos. 

V 

A7-Immune-related 

musculoskeletal 

toxicities among 

cancer patients 

treated with immune 

checkpoint 

inhibitors: a 

systematic review 

Abdel-Rahman, 

Eltobgy, Oweira, 

Giryes, Tekbas, 

Decker.17 

2017 As reações adversas 

musculoesqueléticas mais 

comumente relatadas são a 

artralgia e/ou mialgia. São 

mais prováveis em inibidores 

de PD1 em comparação aos 

inibidores de CTLA-4. A 

abordagem multidisciplinar é 

importante no gerenciamento 

desses eventos. 

I 

A8-Opportunistic 

autoimmunity 

secondary 

To câncer 

immunotherapy 

(OASI): An 

emerging challenge 

Kostine, Chiche, 

Lazaro, Halfon, 

Charpin, Arniaud, 

et al. 18 

 

2017 As reações 

imunorrelacionadas 

destacadas são: 

gastrointestinais (diarreia e 

colite); hepáticas; 

dermatológicas; articulares; 

pulmonares e endócrinas. A 

melhor gestão desses eventos 

está relacionada à 

V 
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possibilidade de identificação 

precoce. 

A9-Update on New 

Therapies With 

Immune  

Checkpoint 

Inhibitors 

Peterson, Steele-

Moses.7 

2016 As reações adversas 

imunorrelacionadas: diarreia; 

enzimas hepáticas elevadas; 

rush; infecção respiratória 

superior; neuropatia 

periférica; hipotireoidismo e 

hipertireoidismo. Os 

enfermeiros oncológicos 

devem estar preparados para a 

mudança nas opções de 

tratamentos disponíveis aos 

seus pacientes. 

V 

A10-Immune 

checkpoint 

inhibitors side 

effects and 

management 

Kourie, 

Klastersky.19 

2016 Reações adversas com 

inibidores de checkpoint: 

efeitos colaterais sistêmicos 

(fadiga, diminuição do 

apetite, febre, calafrio, 

artralgia e dor de cabeça); 

dermatológicos (prurido, 

vitiligo e rush); 

gastrointestinais (diarreia e 

colite); pneumonite; 

endócrinos; neurológicos; 

pancreáticos; renais e 

oculares. Esses efeitos 

colaterais podem alterar 

significativamente a 

qualidade de vida dos 

pacientes. São necessárias a 

vigilância e a prevenção. 

I 

A11-Dermatologic 

adverse events of 

checkpoint 

inhibitors: what an 

oncologist should 

know 

Habre, Habre, 

Kourie.20 

2016 As principais reações 

dermatológicas observadas 

são: rush, prurido e 

hipopigmentação. As reações 

dermatológicas associadas ao 

uso de inibidores de 

checkpoint são os eventos 

mais frequentes e precoces. 

V 
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Algumas dessas condições 

requerem gerenciamento 

rápido e apropriado. 

A12-Immune-

related adverse 

events with immune 

checkpoint 

blockade: a 

comprehensive 

review 

Michot, 

Bigenwald, 

Champiat, 

Collins, 

Carbonnel, Postel-

Vinay, et al.21 

2016 Reações imunorrelacionadas 

dermatológicas (vitiligo, 

rush), mucosite, 

gastrointestinais (diarreia e 

colite), endócrinas (disfunção 

de tireoide, hipofisite), 

desordens do fígado, 

desordens do pulmão, 

síndromes neurológicas, 

poliartite, fadiga, desordens 

renais, desordens pancreáticas 

e síndromes hematológicas. O 

gerenciamento dos eventos 

adversos necessita de uma 

estreita colaboração de 

diferentes especialistas.  

V 

A13-Immune 

checkpoint 

inhibitors renal side 

effects and 

management 

Rassy, Kourie, 

Rizkallah, Karak, 

Hanna, Chelala, et 

al.22 

2016 Os diferentes tipos de 

inibidores de checkpoint 

podem apresentar diferentes 

reações renais. Ipilimumabe 

(aumento da creatinina 

sérica); Pembrolizumabe 

(aumento da creatinina sérica, 

insuficiência renal aguda, 

hipertensão, hipocalcemia, 

hipercalemia); Nivolumabe 

(aumento da creatinina sérica, 

insuficiência renal aguda, 

nefrite). As toxicidades renais 

são raras, porém, são sérias. É 

importante que haja um 

monitoramento rigoroso da 

função renal. 

V 

A14-Fatal Toxic 

Effects Associated 

With Immune 

Checkpoint 

Wang, Salem, 

Cohen, Chandra, 

Menzer, Ye, et 

al.23 

2018 Reações adversas 

imunológicas consideradas 

fatais: colite; pneumonite; 

hepatite; hipofisite; 

I 
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Inhibitors A 

Systematic Review 

and Meta-analysis 

toxicidade cardíaca; miosite; 

nefrite; toxicidade 

neurológica; hematológica. 

A15- Phase I study 

of Nivolumab, an 

anti-PD-1 antibody, 

in patients with 

malignant solid 

tumors 

Yamamoto, 

Nokihara, 

Yamada, Shibata, 

Tamura, Seki, et 

al. 24 

2016 As reações adversas citadas 

no estudo são: 

gastrointestinais (constipação, 

diarreia); toxicidade cardíaca; 

fadiga; eritema; prurido; rush; 

diminuição do apetite. 

II 

A16- 

Pembrolizumab: a 

case of drug-

induced 

autoimmune 

diabetes mellitus 

and colitis 

 

Singh.25 

2018 Estudo de caso de paciente 

fazendo uso de 

Pembrolizumabe. Reações 

adversas apresentadas: perda 

de apetite e diarreia. 

VII 

A17- Implicações 

prognósticas da 

toxicidade 

dermatológica e 

gastrointestinal 

concomitante da 

terapia de inibição 

do ponto de 

controle 

imunológico para 

doenças malignas 

avançadas: um 

estudo de coorte 

retrospectivo 

 

Molina, Allen, 

Hughes, Zubiri, 

Lee, Mooradian, 

et al.26 

2020 Reações adversas 

relacionadas ao sistema 

imunológico dermatológico e 

gastrointestinal (irAEs) estão 

entre as toxicidades mais 

comuns e iniciais em 

pacientes que fazem o uso dos 

inibidores do ponto de 

controle imunológico.  O 

tempo médio desde o início da 

terapêutica até o 

desenvolvimento de colite e 

erupção cutânea foi de 70 

dias. 

IV 

 

 

 

1.5 RELEVÂNCIA 

 Há diferentes estudos e protocolos de pesquisas que avaliaram os benefícios da 

imunoterapia aos pacientes oncológicos. Porém, a crescente aprovação e indicações dessa 

terapêutica pode ampliar a exposição dos mesmos, tornando evidente a necessidade de melhor 

caracterização dos eventos imunomediados. 
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 Este estudo visa contribuir com a melhor compreensão acerca das toxicidades 

imunomediadas em pacientes oncológicos, objetivando um diagnóstico precoce das mesmas, 

com um alto grau de suspeita clínica diante dos sintomas, possibilitando uma assistência de 

qualidade, evitando dessa forma a descontinuação do tratamento. 

 

2 BASE CONCEITUAL 

 

2.1 IMUNOTERAPIA COMO MODALIDADE TERAPÊUTICA 

 

De acordo com o INCA, 2017, as doenças e agravos não transmissíveis (DANT) são 

consideradas as principais responsáveis pelo adoecimento e óbito da população no mundo, 

estimando em 2008 36 milhões dos óbitos (63%) decorrentes desses agravos, destacando as 

doenças cardiovasculares (48% das DANT) e o câncer (21% das DANT). Os países mais 

impactados foram os de baixo e médio desenvolvimentos. 

Para 2012 a estimativa mundial mostrou que ocorreram 14,1 milhões de casos novos de 

câncer e 8,2 milhões de óbitos, com maiores taxas de incidência observadas nos países 

desenvolvidos (América do Norte, Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova 

Zelândia). Foi observado também que nos países desenvolvidos os tipos de câncer associados 

à urbanização e ao desenvolvimento (pulmão, próstata, mama feminina, cólon e reto) são os 

que predominam. Em contrapartida, nos países de baixo e médio desenvolvimentos, há uma 

ocorrência maior de tipos de câncer associados a infecções (colo do útero, estômago, esôfago, 

fígado). (INCA, 2017).  

O tipo de câncer mais incidente no mundo foi pulmão (1,8 milhão), seguido de mama 

(1,7 milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão). A frequência maior nos homens foi 

pulmão (16,7%), próstata (15,0%), intestino (10,0%), estômago (8,5%) e fígado (7,5%). Já nas 

mulheres, as maiores frequências foram encontradas na mama (25,2%), intestino (9,2%), 

pulmão (8,7%), colo do útero (7,9%) e estômago (4,8%) (FERLAY et al., 2013). 

Segundo o INCA, 2017, estima-se que no biênio 2018-2019, para o Brasil, ocorra 600 

mil casos novos de câncer, para cada ano, sendo os cânceres de próstata (68 mil) em homens e 

mama (60 mil) em mulheres os mais frequentes, com exceção do câncer de pele não melanoma. 

Os tipos de câncer mais incidentes em homens serão próstata (31,7%), pulmão (8,7%), intestino 

(8,1%), estômago (6,3%) e cavidade oral (5,2%). E nas mulheres, os cânceres de mama 

(29,5%), intestino (9,4%), colo do útero (8,1%), pulmão (6,2%) e tireoide (4,0%) serão os mais 

incidentes. 
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Quando se fala de terapêutica para o tratamento do câncer, a quimioterapia 

antineoplásica é considerada uma das principais. Trata-se da utilização de agentes químicos, 

isolados ou em combinação, para uma abordagem sistêmica. Porém, o ataque indiscriminado 

promovido por essas drogas às células cancerígenas e às normais que possuem rápida 

proliferação, produzem indesejáveis efeitos tóxicos. (BONASSA, 2012)  

A imuno-oncologia foi consolidada como pilar terapêutico para o câncer na última 

década, após anos de pesquisa básica e clínica acerca do papel da modulação do sistema imune 

para tratamento do câncer.  Anticorpos monoclonais voltados a correceptores inibitórios 

envolvidos na modulação da sinapse imune foram aprovados no Brasil para uso clínico. 

Ipilimumabe (agente anti CTLA-4), para pacientes com melanoma, nivolumabe e 

pembrolizumabe (agentes anti PD1), para pacientes com câncer de pulmão, melanoma e, mais 

recentemente, carcinoma renal, e os bloqueadores do ligante do PD-1 (PD-L1), como 

atezolizumabe, avelumabe e durvalumab. (MUNHOZ, 2017) 

 

 

2.2 INIBIDORES DE CHECKPOINT: ASPECTOS GERAIS 

 

Existem vias do sistema imunológico que regulam a resposta imune, que são os pontos 

de verificação imunológicos. Esses pontos de controle modulam a resposta imunológica para 

reduzir lesões em tecidos saudáveis quando a resposta imune não é mais necessária. Porém, 

sabe-se que as células cancerosas podem usar essas vias para contornar a resposta imune e 

proliferar. Com a descoberta desses importantes checkpoints imunológicos no início dos anos 

90, os pesquisadores investigaram maneiras de inibir os checkpoints para combater a 

malignidade. (PETERSON, 2016) 

 

Figura 1: Ligação de PD-L1 da célula tumoral com PD-1 da célula T e inibição desses checkpoints 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTwIWn_sDdAhWBxpAKHa1uD0cQjRx6BAgBEAU&url=http://drfelipeades.com/2016/11/21/novos-medicamentos-imunoterapia-com-pembrolizumab-melhoras-importantes-no-tratamento-do-cancer-de-pulmao/&psig=AOvVaw1b5IHfLOq6eVCq-WJ4e8qG&ust=1537237486546506
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Fonte: Schvartsman, 2016 

 

Figura 2: Inibição dos checkpoints PD-1, com os imunoterápicos Nivolumab e Pemprolizumab, PD-L1 

com Durvalumab e Atezolizumab e CTLA-4 com Ipilimumab e Tremelimumab. 

 

Fonte: Schvartsman, 2016 

 

2.2.1 Ipilimumabe 

 

É um anticorpo monoclonal anti-CTLA-4, potencializador das células T que bloqueia 

especificamente o sinal inibitório do CTLA-4, resultando na ativação das células T, proliferação 

e infiltração dos linfócitos nos tumores, causando a morte das células tumorais. (GATO, 2019). 

É indicado para o tratamento de melanoma metastático ou inoperável (CID C43 - Melanoma 

maligno da pele) (YERVOY, 2016) 

Apresenta-se em solução EV de 5 mg/Ml, em frascos para uso único de 10 mL (50 mg) 

e 40 mL (200 mg). A dose prevista na terapia de indução é de 3 mg/kg a cada 3 semanas em 

um total de 4 doses, não sendo recomendada redução de dose. Caso haja suspensão de dose 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW3f3HosPdAhWBgZAKHaJsBrEQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/velezmeca/status/800325914890485760&psig=AOvVaw0vl8oMbbSyfDjJsEHWwcpf&ust=1537313675898277


24 
 

devido à reação adversa, a mesma não deverá ser reposta. O período de infusão recomendado é 

de 90 minutos. (GATO, 2019) 

Em pacientes que desenvolveram progressão de doença (PD) após resposta completa ou 

parcial (RC ou PR), poderá ser oferecido tratamento adiciona, ou seja, reindução com 4 doses. 

(GATO, 2019) 

 

 

2.2.2 Nivolumabe  

 

É um anticorpo monoclonal anti-PD-1, que se liga ao receptor PD-1 e bloqueia sua 

interação com os ligantes PD-L1 e PD-L2, responsáveis pela inibição da resposta imune 

mediada pela via PD-1. A ligação entre os ligantes e o receptor de morte programada (PD-1), 

encontrada nas células T, inibe a sua proliferação e produção de citocinas. O aumento da 

expressão dos ligantes de PD-1 ocorre em alguns tumores, e a sinalização através desta via pode 

contribuir para a inibição da ativação do sistema imunológico. (GATO, 2019) 

É indicado em monoterapia para o tratamento de melanoma avançado (irressecável ou 

metastático), tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) localmente 

avançado ou metastático com progressão após quimioterapia à base de platina. (OPDIVO, 

2016) 

Apresenta-se em frasco com 40 mg/4 mL e com 100 mg/10 mL de solução. O tempo 

para infusão é de 60 minutos e quando estiver associado ao ipilimumabe, o nivolumabe será 

infundido primeiro. (GATO, 2019) 

 

 

2.2.3 Pembrolizumabe 

 

Pembrolizumabe liga-se ao receptor PD-1 e bloqueia sua interação com os ligantes PD-

L1 e PD-L2, ligação responsável pela inibição da resposta imune mediada pela via PD-1, sua 

proliferação e produção de citocinas. (GATO, 2019) 

Em alguns tumores há um aumento da expressão dos ligantes de PD-1 e a sinalização 

através desta via pode contribuir para a inibição da ativação do sistema imunológico. O 

bloqueio da via de sinalização PD-1/PD-L1 permite que as células T ativadas secretem citocinas 

para restaurar a resposta imune antitumoral. (GATO, 2019) 

https://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=pembrolizumabe
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Foi a primeira terapia anti-PD-1 a ser aprovada nos Estados Unidos, indicado para o 

tratamento de melanoma e câncer de pulmão de não pequenas células (NSCLC). (PETERSON, 

2016) 

Apresenta-se em frascos contendo 50 mg de pó liofilizado para reconstituição 

juntamente com frascos de solução de 100 mg/4 mL (25 mg/mL). Recomenda-se a 

administração em 30 minutos. (GATO, 2019) 

 

 

 

 

2.2.4 Atezolizumabe  

 

É classificado como um anticorpo monoclonal anti-PD-L1. O PD-L1 está expresso nas 

células tumorais e nas células imunológicas infiltrantes de tumores. Dessa forma o 

atezolizumabe liga-se a esses receptores, bloqueando a sua interação com os receptores 

presentes nas células T e células apresentadoras de antígeno, PD-1 e B7. (GATO, 2019) 

Sua apresentação é 1.200 mg/20 mL (60 mg/mL), podendo ser diluído em 250Ml de SF 

e administrado em 1 hora. As infusões subsequentes poderão ser em 30 minutos, caso a primeira 

seja bem tolerada. (GATO, 2019) 

 

2.2.5 Durvalumabe 

 

Essa medicação refere-se a um anticorpo monoclonal anti-PD-L1, cujo mecanismo de 

ação caracteriza-se pelo bloqueio da interação do ligante de morte celular programada 1 (PD-

L1) com PD-1 e com CD80, permitindo assim que haja uma resposta imune sem indução da 

citotoxicidade mediada por célula dependente de anticorpo (ADCC). (GATO, 2019) 

É indicado como monoterapia para o tratamento de neoplasia de pulmão de células não-

pequenas (CPCNP) irressecável, localmente avançado em adultos cujos tumores expressam 

PD-L1 em ≥1% das células do tumor e cuja doença não progrediu após quimiorradioterapia 

baseada em platina. (IMFINZI, 2018) 

A dose recomendada é 10 mg/kg, administrado por perfusão intravenosa durante 60 

minutos a cada 2 semanas, até progressão da doença ou toxicidade inaceitável ou um máximo 

de 12 meses. (IMFINZI, 2018) 
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2.2.6 Toxicidades relacionadas aos inibidores de checpoint 

 

-Ipilimumabe 

 

Para Gato, 2019, as reações adversas mais frequentes são: dermatológicas, como 

prurido, rash; gastrintestinais, como colite, diarreia e outras, como fadiga. Já as consideradas 

sérias são a miocardite e pericardite imunorrelacionadas, dermatite imunorrelacionada, 

insuficiência adrenal, distúrbio do sistema endócrino, hipogonadismo, hipopituitarismo, sendo 

todas consideradas reações imunorrelacionadas. Enterocolite, pancreatite imunorrelacionada, 

perfuração intestinal, contagem aumentada de eosinófilos, anemia hemolítica 

imunorrelacionada, hepatite imunorrelacionada, miosite e polimiosite imunorrelacionadas, 

encefalite imunorrelacionada, síndrome de Guillain-Barré, meningite e neuropatia 

imunorrelacionadas, neuropatia periférica motora, irite, miosite orbital e uveíte 

imunorrelacionadas, nefrite imunorrelacionada, insuficiência renal e pneumonite 

imunorrelacionada.  

 

-Nivolumabe 

 

Foram observadas reações dermatológicas (prurido, exantema); endocrinometabólicas 

(hipercalemia, hiponatremia); hepáticas (fosfatase alcalina elevada, nível ALT elevado, nível 

de AST elevado, bilirrubina sérica elevada; renal (creatinina sérica elevada); respiratórias (tosse 

e infecção do trato respiratório superior). As consideradas sérias foram as 

endocrinometabólicas: hipertireoidismo; hipotireoidismo; gastrintestinais: colite ou diarreia 

imunorrelacionada, pancreatite; hepática: hepatite imunorrelacionada; musculoesquelética: 

paralisia do nervo abducente e facial; neurológicas: desmielinização da medula espinhal, 

síndrome de Guillain-Barré, neuropatia autoimune; oftálmica: uveíte; renais: nefrite ou 

disfunção renal imunorrelacionada e respiratórias: pneumonite imunorrelacionada. (GATO, 

2019) 

 

-Pembrolizumabe 
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Prurido, erupção cutânea, constipação, diminuição do apetite, diarreia, náusea, artralgia, 

tosse e fadiga são as mais comuns. Já as reações imunurrelacionadas são eritrodermatite, 

insuficiência adrenal, hipofisite, anemia grau 3 ou 4, anemia hemolítica, hepatite, pancreatite, 

síndrome de eaton-lambert, rabdomiólise, neurite óptica, uveíte, nefrite, insuficiência renal, 

pneumonite e sepse. (GATO, 2019) 

 

-Atezolizumabe 

 

Constipação, diminuição do apetite, náusea, tosse, dispneia e fadiga são as mais comuns. 

Em se tratando de reações sérias, pode-se observar dor abdominal, colite e pancreatite 

imunorrelacionada, insuficiência adrenal, diabetes melito, hipertiroidismo, hipofisite, 

hipotireoidismo, hepatite imunorrelacionada, síndrome de Eaton-Lambert, síndrome de 

Guillain-Barré, encefalite, meningite, miastenia grave, hematúria, infeção do trato urinário, 

doença pulmonar intersticial e pneumonite imunorrelacionada, febre, doença infecciosa e 

reação infusional. (GATO, 2019) 

 

-Durvalumabe 

 

Gato, 2019, refere como reações sérias a erupção cutânea, insuficiência adrenal, 

hipertireoidismo, hipotireoidismo, diabetes melito tipo 1, colite e diarreia, todas 

imunorrelacionadas. A púrpura trombocitopênica imunorrelacionada, hepatite 

imunorrelacionada, doença infecciosa, nefrite imunorrelacionada, doença pulmonar intersticial, 

pneumonite imunorrelacionada e reação infusional também são consideradas sérias. Já as 

reações gastrintestinais, como constipação, dor musculoesquelética e fadiga são as mais 

comuns.  

 

2.2.6 Manejo de eventos adversos 

 

Para Munhoz, 2017, a abordagem inicial referente ao manejo adequado deve ser 

ajustada à gravidade da manifestação, que é classificada em graus, conforme o Common 

Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE).  Essa terapêutica pode variar desde o uso 

de sintomáticos em vigência de tratamento até mesmo à descontinuação permanente e ao uso 
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de corticoterapia sistêmica ou imunossupressores. Sendo assim foi elaborado um algoritmo 

simplificado referente à abordagem inicial. 

Nesse algoritmo entende-se que as toxicidades de grau 2 podem demandar tratamento 

semelhante aos que são utilizados nas toxicidades mais severas, incluindo até a descontinuação 

da droga, porém se a mesma for de natureza cutânea ou endócrina, o tratamento pode ser 

continuado, sem que haja necessidade de atraso ou suspensão. Nesse algoritmo também são 

informados os imunossupressores mais frequentemente utilizados, que são: micofenolato ou 

infliximabe. Vale ressaltar que o infliximabe não deve ser empregado em caso de toxicidade 

hepática ou suspeita de perfuração intestinal. (MUNHOZ, 2017) 

 

Figura 3: Algoritmo simplificado de abordagem inicial e manejo de eventos adversos imunomediados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Munhoz, 2017 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

 Trata-se de um estudo observacional analítico, do tipo coorte prospectivo. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjorruqj6fjAhVnIrkGHb22CswQjRx6BAgBEAU&url=http://www.brazilianjournalofoncology.com.br/details/6/pt-BR&psig=AOvVaw3kKJC9Dz3lJBQmH70SkkqC&ust=1562737053607151
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 Os estudos observacionais analíticos se propõem a avaliar uma possível associação entre 

causa e efeito. Dentro desse contexto estão os estudos de coorte, que são caracterizados por 

classificarem os indivíduos da pesquisa segundo o status de exposição. Podem ser utilizados 

para avaliar os riscos e benefícios do uso de determinada medicação. Uma coorte é um grupo 

de pessoas que partilha uma experiência comum cujo resultado é desconhecido no início do 

estudo. (OLIVEIRA et al., 2015) 

 

3.2 Campo de pesquisa 

 

 O local de pesquisa foi um ambulatório oncológico de tratamento infusional, de rede de 

saúde suplementar, no qual oferece uma linha completa de cuidados, desde o diagnóstico ao 

tratamento. Trata-se de uma rede com cinco centros infusionais, dos quais três localizam-se no 

município do Rio de Janeiro, um em Nova Iguaçu e um em Niterói. Todos recebem pacientes 

oncológicos e não oncológicos. 

 

3.3 Participantes da pesquisa 

 

Foram sinalizados, durante a consulta de enfermagem de 1ª vez, os pacientes que 

iniciariam tratamento com os inibidores de checkpoint. Os mesmos foram convidados a 

participarem da pesquisa, fizeram a leitura do TCLE e após assinatura foram acompanhados até 

o término do período de coleta desta pesquisa. 

A população deste estudo é definida como o conjunto de todos os pacientes tratados 

com os inibidores de checkpoint nivolumabe, ipilimumabe, pembrolizumabe, atezolizumabe e 

durvalumabe, em todas as unidades, no período de 1 ano definido como sendo o período de 

coleta de dados.  A partir dos registros do Sistema de Gestão em Saúde Tasy, no período de 

Janeiro de 2018 à Janeiro de 2019 a população de interesse teve tamanho 𝑁 igual a 206 

pacientes. Para consecução dos resultados de interesse e pela impossibilidade prática de 

envolver toda a população na pesquisa, considerando também possíveis perdas naturais de 

seguimento, foi  retirada uma amostra aleatória do universo definido anteriormente. Como um 

dos objetivos do estudo é estimar proporções (𝑝),  de acordo com MEDRONHO et al. (2009) 

o tamanho mínimo da amostra ( n ), para uma margem de erro global máxima e , com correção 

pelo tamanho da população N , é definido pela fórmula: 
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Aqui, 2/z refere-se ao valor da variável aleatória com distribuição normal padrão para 

o qual o valor da função de distribuição acumulada é igual a 2/)1( −  ( = nível de confiança 

desejado). Sendo assim, o valor de z está intimamente ligado ao intervalo de confiança 

desejado para as proporções de interesse. No presente caso, usamos um intervalo de confiança 

de 95%, cujo valor correspondente a esta área na curva normal é de 1,96; p  é a estimativa 

preliminar de uma dada proporção de interesse 𝑃 e e  refere-se à margem de erro global 

resultante (no caso, deseja-se uma margem de erro global máxima de 5% = 0,05).  Devido à 

insuficiência preliminar de estimativa para 𝑝, e dada a variedade de proporções a serem 

estimadas no estudo, o produto 𝑝(1 − 𝑝) foi substituído no cálculo pelo seu valor máximo: 

0,25.  

𝑛 =
1,962 × 206 × 0,25

205 × 0,052 + 1,962 × 0,25
= 134,3 

Assim, usando os parâmetros supracitados, determina-se que o tamanho mínimo da 

amostra para este trabalho é de 134,3, ou seja, n deve ser maior que 134,3. Como n deve ser 

inteiro, o tamanho mínimo da amostra para esta pesquisa é de 135 pacientes. E a pesquisa ficou 

assim sujeita a erros máximos de 5% nas proporções estimadas, ao nível de 95% de confiança, 

considerando o tamanho populacional N=206. 

Esse acompanhamento teve variação entre 5 e 10 meses. Destaca-se que cada paciente 

foi acompanhado por 5 meses, visto que o tempo médio de início do aparecimento das reações 

imunomediadas é de 4 meses. Dessa forma, só puderam ser recrutados para participar do estudo 

pacientes que iniciaram a terapêutica até o 5º mês da coleta de dados. 

Os participantes foram acompanhados em 3 momentos: durante a consulta de 

enfermagem de 1ª vez, no ciclo 6 e 11, para protocolos a cada duas semanas e nos ciclos 4 e 8 

para protocolos a cada três semanas. 

Foi feito o preenchimento de ficha específica contendo as informações dos dados 

clínicos dos pacientes (tratamentos anteriores, tipo de tumor, estágio da doença, morbidades), 

dados sociais e as possíveis toxicidades relacionadas aos inibidores de checkpoint. Os dados 
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foram coletados a partir de informações contidas no prontuário eletrônico do paciente, 

especificamente nas evoluções de enfermagem, médica e da equipe multiprofissional 

(farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos). 

 As variáveis sociais observadas foram: Sexo; Estado civil; Raça; Grau de escolaridade 

e Profissão/ocupação. Já as variáveis clínicas que possivelmente teriam relação com as 

toxicidades imunomediadas observadas foram: HAS (hipertensão arterial sistêmica); 

Cardiopatias; DM (diabetes); Doença autoimune; Obesidade e Cirurgias prévias. 

 Foi feita uma planilha de excel para tabular todos os participantes da pesquisa, bem 

como o momento da busca de informações no prontuário, que foi no dia posterior ao dia da 

consulta de enfermagem primeira vez e nos dias posteriores aos atendimentos dos ciclos 6 e 11, 

para protocolos a cada duas semanas e dos ciclos 4 e 8 para protocolos a cada três semanas. 

Essas informações foram colhidas através dos registros feitos em sistema de gestão de saúde, 

Tasy. 

 

3.4 Critérios de inclusão 

 

 Pacientes virgem de tratamento com inibidores de checkpoint (Nivolumabe, 

Ipilimumabe, Pembrolizumabe, Durvalumabe e Atezolizumabe), adultos e idosos e sem déficit 

cognitivo. 

 

3.5 Critérios de exclusão 

 

 Pacientes participantes de estudos clínicos com os inibidores de checkpoint; pacientes 

que já trataram anteriormente com inibidores de checkpoint associado ou não à protocolos 

quimioterápicos e pacientes sem diagnóstico de câncer. 

  

 

3.6 Tratamento dos dados 

 

Toda parte de tratamento de dados desse estudo teve assessoria de um profissional 

estatístico. A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados em planilha 

eletrônica, que foi analisado pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Science), 

versão 22.0 e pelo aplicativo Microsoft Excel 2011.   
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Para caracterização da amostra e análise descritiva do comportamento das variáveis os 

dados foram sintetizados por meio de distribuições de frequências, cálculo de proporções de 

interesse e de estatísticas descritivas (mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão e 

coeficiente de variação – 𝐶𝑉) para variáveis quantitativas. A variabilidade da distribuição de 

uma variável quantitativa foi considerada baixa se 𝐶𝑉<0,20; moderada se 0,20≤ 𝐶𝑉 <0,40 e alta 

se 𝐶𝑉 ≥0,40. As distribuições conjuntas de variáveis qualitativas em grupos independentes 

foram descritas em tabelas cruzadas.   

A distribuição de frequências em classes de uma variável quantitativa foi obtida para 

classes de interesse dos autores ou para classes determinadas seguindo o Método de Sturges, 

onde o número de classes é dado por 𝑛𝑐 = 1 + 3,32 log 𝑛  e a amplitude de classes dada por 

𝑅 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒

𝑛𝑐
, onde Range é a amplitude máxima dos dados.  

   Na análise inferencial, foram feitos testes de significância estatística para analisar se 

são significativas as diferenças encontradas entre distribuições e estatísticas (proporções e 

médias) de grupos distintos. A análise inferencial das distribuições de variáveis qualitativas, a 

significância da associação entre duas variáveis, ou a diferença entre a distribuição das 

proporções foram investigadas pelo teste Qui-quadrado ou, quando o teste Qui-quadrado se 

mostrou inconclusivo, pelo teste Exato de Fisher. Uma vez encontrada associação significativa 

entre dois fatores, a medida usada para estimar o tamanho do efeito foi a Razão de Chances ou 

Odds Ratio (OR), a qual avalia a relação entre a chance de um indivíduo de um grupo apresentar 

um fator (ou característica), comparada à chance de um indivíduo do grupo complementar 

apresentar tal fator (ou característica). A significância da OR foi avaliada pelo intervalo de 

confiança da OR, ao nível de 95% de confiança, que não pode conter o valor 1, o que significaria 

indivíduos de ambos os grupos terem a mesma chance de apresentar o fator (ou característica).  

Dado o pequeno tamanho da amostra, a abordagem da Análise Inferencial de Variáveis 

Quantitativa foi totalmente não paramétrica: comparações das distribuições de uma variável 

quantitativa em dois grupos independentes foram feitas pelo teste de Mann-Whitney e a análise 

de correlação foi baseada no Coeficiente de Correlação de Ordem de Spearman. A significância 

dos coeficientes de Correlação foi avaliada pelo Teste do Coeficiente de Correlação pelo qual 

um coeficiente é significativamente não nulo se o p-valor do Teste de correlação for menor que 

o nível de significância. Neste trabalho a correlação entre duas variáveis foi considerada forte 

somente se o coeficiente de correlação apresentasse valor absoluto maior que 0,7; e a correlação 

entre duas variáveis foi considerada moderada se o coeficiente de correlação apresentasse valor 

absoluto maior que 0,5 e menor ou igual a 0,7.  
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 Todas as discussões foram realizadas considerando nível de significância máximo de 

5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos testes: rejeição da hipótese nula 

sempre que o p-valor associado ao teste fosse menor ou igual a 0,05. 

Os eventos adversos observados foram avaliados de acordo com a graduação do 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) – version 4.0, desenvolvido pelo 

National Câncer Institute (NCI) e National Institutes of Health (NIH) norte-americano, contida 

na evolução de enfermagem e a Graduação e Manejo de eventos adversos imunomediados, 

elaborado pela American Society of Clinical Oncology Clinical Practive Guideline.  

Para analisar as variáveis clínicas foi feita a associação utilizando o Índice de 

Comorbidade de Charlson (ICC), que baseia-se em 19 doenças subjacentes (infarto do 

miocárdio; insuficiência cardíaca congestiva; doença vascular periférica; demência; doença 

cérebro-vascular; doença pulmonar crônica; doença tecido conjuntivo; diabetes leve sem 

complicação; úlcera; hemiplegia; doença renal severa ou moderada; diabetes com complicação; 

tumor; leucemia; linfoma; doença do fígado severa ou moderada; tumor maligno, metástase e 

SIDA), nas quais possuem pesos atribuídos de diferentes formas, combinados em um resultado 

composto. Cada condição clínica possui uma pontuação, que é estabelecida com base no risco 

relativo. Os pesos variam de um à seis. O somatório dos pesos atribuídos a cada condição clínica 

constitui o ICC final. (CHARLSON, 1987) 

 

3.7 Aspectos éticos 

 Este estudo obedece às normas de pesquisa envolvendo seres humanos segundo a 

Resolução nº466, do Conselho Nacional de Saúde de 12 de dezembro de 2012. Dessa forma, 

antes da pesquisa ser iniciada o pesquisador submeteu o projeto à apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro, no qual 

obteve a aprovação em 04/03/2020, CAAE: 25839419.7.0000.5243. 

Seguindo a premissa de que toda pesquisa com seres humanos envolve riscos, este 

estudo declara risco de quebra de sigilo, devido ao manuseio das informações retiradas do 

prontuário. Porém, considera-se como risco mínimo, pois todas as informações obtidas durante 

a coleta de dados são sigilosas e irão subsidiar pesquisas, onde sua identidade será preservada. 

Os participantes receberam um termo de consentimento livre e esclarecido, e após explicação 

completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios 

previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, autorizou sua participação 

voluntária na pesquisa, de acordo com a resolução 466/2012. Aos possíveis participantes da 

pesquisa foi garantido o anonimato, sendo de inteira responsabilidade do pesquisador, e direito 
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de se retirar da pesquisa a qualquer momento. Os resultados da pesquisa somente poderão ser 

utilizados para fins científicos. Vale ressaltar também que não houve, dentro da metodologia 

aplicada, aspectos que pudessem diretamente acarretar prejuízos de ordem biológica ou 

psicossocial aos participantes da pesquisa e/ou seus responsáveis. 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Variáveis clínicas e sociais de pacientes em tratamento com inibidores de checkpoint 

 

O presente estudo é baseado em uma amostra de 51 pacientes em tratamento com 

inibidores de checkpoint. Da amostra coletada, 22 pacientes eram do sexo feminino e 29 eram 

do sexo masculino, conforme mostra distribuição da Figura 4.   

 

 

Figura 4: Distribuição de Frequências do sexo dos respondentes. 

 

A Tabela 1 traz a distribuição de frequências das variáveis que caracterizam os pacientes, 

no global e por sexo, onde as principais frequências e as frequências menores que distam das 

maiores frequências em no máximo 5% são marcadas em negrito.  

Considerando as categorias de maior frequência e predomínio, pode-se verificar que 

pacientes em tratamento com inibidores de checkpoint tinham tipicamente de 60 a 78 anos de 

idade (60,8%), eram casados (56,9%), tinham escolaridade de nível superior (47,1%), eram 

Feminino
43,1%

Masculino
56,9%
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aposentados (43,1%), não tinham histórico familiar de câncer (61,8%), foram fumantes porém 

estavam há 1 ano sem tabaco (45,1%), não eram etilistas (78,4%) e estavam no escore 1 da 

escala de performance (79,2%), relativo a restrição a atividades físicas rigorosas, capaz de 

trabalhos leves e de natureza sedentária. 

As distribuições das variáveis idade, estado civil, escolaridade, agravantes e escala de 

performance nos subgrupos definidos segundo o sexo foram comparadas por testes de 

significância apropriados e ao avaliar os p-valores resultantes destes testes, todos maiores que 

5%, conclui-se que os pacientes dos subgrupos feminino e masculino não se diferem 

significativamente no que diz respeito à nenhuma destas variáveis. Dada a grande variedade de 

ocupações dos pacientes, não foi possível realizar um teste de significância estatística de 

comparação, mas pode-se descrever grande diferença entre os percentuais de aposentados nos 

grupos feminino e masculino: 31,8% no grupo feminino e 51,7% no grupo masculino, bem 

como grande diferença entre os percentuais de pacientes do lar nos grupos feminino e 

masculino: 27,3% no grupo feminino e 10,3% no grupo masculino. 

 

Tabela 1: Distribuição de Frequências das variáveis que caracterizam os pacientes, 

global e nos subgrupos feminino e masculino. 

Variável 

Global 

(n=51) 

Feminino 

 (n=22) 

Masculino 

(n=29) 

p-valor 

do teste 

comparando 

os dois 

grupos 

F % F % F % 

Idade (anos)        

33 |⎯ 42  1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,419(a) 

42 |⎯ 51 5 9,8% 2 9,1% 3 10,3%  

51 |⎯ 60 7 13,7% 5 22,7% 2 6,9%  

60 |⎯ 69 16 31,4% 4 18,2% 12 41,4%  

69 |⎯ 78 15 29,4% 7 31,8% 8 27,6%  

78|⎯ 87 7 13,7% 3 13,6% 4 13,8%  

Estado Civil        

Solteiro 3 5,9% 2 9,1% 1 3,4% 0,589(b) 

Casado 29 56,9% 10 45,5% 19 65,5% 

Divorciado 5 9,8% 2 9,1% 3 10,3% 

Viúvo 3 5,9% 2 9,1% 1 3,4%  

Escolaridade        

Nenhuma 2 3,9% 2 9,1% 0 0,0%  
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Fundamental 2 3,9% 0 0,0% 2 6,9% 0,192 (b) 

Médio 15 29,4% 7 31,8% 8 27,6%  

Superior 24 47,1% 8 36,4% 16 55,2%  

Ocupação      

Administrador 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% - 

Advogado 2 3,9% 1 4,5% 1 3,4%  

Aposentado 22 43,1% 7 31,8% 15 51,7%  

Autônomo 5 9,8% 1 4,5% 4 13,8%  

Desempregado 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4%  

Despachante 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4%  

Do lar 9 17,6% 6 27,3% 3 10,3%  

Engenheiro     1 2,0% 0 0,0% 1 3,4%  

Gerente 

Comercial 
1 2,0% 1 4,5% 0 0,0%  

Médico 2 3,9% 1 4,5% 1 3,4%  

Músico 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4%  

Operador 

Telemarketing 
1 2,0% 1 4,5% 0 0,0%  

Agravantes        

Histórico 

familiar 
20 39,2% 8 36,4% 12 41,4% 0,888(b) 

Tabagismo        

Sim 7 13,7% 2 9,1% 5 17,2% 0,268(b) 

1 ano sem  23 45,1% 8 36,4% 15 51,7%  

Não 19 37,3% 11 50,0% 8 27,6%  

Etilismo 11 21,6% 4 18,2% 7 24,1% 0,514(c) 

Escala de Performance      0,716(b) 

0 9 17,6% 5 22,7% 4 13,8%  

1 28 54,9% 12 54,5% 16 55,2%  

2 5 9,8% 1 4,5% 4 13,8%  

 (a) Teste de Mann-Whitney  (b) Teste Exato de Fisher   (c) Teste qui-quadrado 

 

A Tabela 2 exibe a distribuição das variáveis que caracterizam aspectos da saúde e 

tratamento dos pacientes. Considerando as respostas de maior frequência e predomínio, pode-

se verificar que pacientes em tratamento com inibidores de checkpoint apresentavam IMC 

dentro dos parâmetros normais (40,0%) e 82,4% tinham comorbidades, apresentando 1 ou 2 

tipos diferentes de comorbidades (54,9%). As mais frequentes, que atingiam mais de 10% dos 
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pacientes, eram a HAS (51,0%), a DM (25,5%), a Obesidade (17,6%), a Dislipidemia (15,7%) 

e a Cardiopatia (11,8%).  

As neoplasias mais frequentes, que atingiam mais de 10% dos pacientes, eram as 

Neoplasias de Pulmão (35,3%), CP (19,6%), Melanona (19,6%) e Rim (13,7%). Quanto ao 

imunoterápico mais utilizado observou-se que 56,9% dos pacientes tratavam com 

Pembrolizumabe. 

As distribuições de frequências dos dois grupos definidos segundo o sexo foram 

comparadas por testes de significância apropriados e ao avaliar os p-valores resultantes destes 

testes, conclui-se que os pacientes dos grupos feminino e masculino se diferem 

significativamente no que diz respeito à frequência de Cardiopatia (p-valor = 0,031 do teste 

Exato de Fisher). Observa-se que a Cardiopatia é significativamente mais prevalente entre os 

pacientes do sexo masculino (20,7%), enquanto não tem registro no grupo feminino. As 

frequências de pacientes com comorbidades dos grupos feminino e masculino não se diferem 

significativamente (p-valor=0,820 do teste Exato de Fisher), assim como ocorre com a 

quantidade de comorbidades (p-valor=0,830 do teste Exato de Fisher) e com as frequências das 

demais comorbidades registradas (p-valores maiores que 5%).   

Índice de comorbidades de Chrlson tipicamente entre a faixa de 9 a 17 pontos foi 

observado em 41,2% dos participantes. Observou-se também que os grupos feminino e 

masculino se diferem significativamente no que diz respeito ao ICC- Índice de Comorbidades 

de Chalrson (p-valor= 0,006 do teste de Mann-Whitney): enquanto as mulheres estão 

tipicamente concentradas na faixa de ICC de 3 a 5 (40,9%), somente 13,8% dos homens estão 

nesta faixa e eles se concentram mais na faixa de ICC variando de 9 a 17 (51,7%).  Nenhuma 

outra diferença significativa entre os dois grupos foi encontrada para as variáveis descritas na 

Tabela 3 (p-valores maiores que 5%).  

Vale salientar que algumas diferenças importantes entre as distribuições dos dois grupos 

feminino e masculino são verificadas descritivamente, como por exemplo, a frequência de 

pacientes que utilizam a medicação Nivolumabe, 50,0% do grupo feminino e somente 24,1% 

do grupo masculino. Entretanto o teste não acusa diferença significativa muito provavelmente 

por causa do pequeno tamanho amostral dos subgrupos. A ocorrência de óbito no período de 

acompanhamento foi de 9,8% sem associação com o sexo do paciente (p-valor=0,641 do teste 

Exato de Fisher).  

 

Tabela 2: Distribuição de Frequências das variáveis que caracterizam aspectos da 

saúde dos estudantes, global e nos subgrupos feminino e masculino. 
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Variável 

Global 

(n=51) 

Feminino 

 (n=22) 

Masculino 

(n=29) 

p-valor 

do teste 

comparando 

os dois grupos 
F % F % F % 

Classificação do IMC        

Baixo peso 3 6,0% 2 9,1% 1 3,6%  

Peso Normal 20 40,0% 7 31,8% 13 46,4%  

Sobrepeso 18 36,0% 9 40,9% 9 32,1%  

Obesidade I  4 8,0% 1 4,5% 3 10,7%  

Obesidade II 2 4,0% 1 4,5% 1 3,6%  

Obesidade III 3 6,0% 2 9,1% 1 3,6%  

Número de Comorbidades     

0 9 17,6% 4 18,2% 5 17,2% 0,440 (a) 

1 15 29,4% 8 36,4% 7 24,1%  

2 13 25,5% 5 22,7% 8 27,6%  

3 8 15,7% 3 13,6% 5 17,2%  

4 6 11,8% 2 9,1% 4 13,8%  

Índice de Comorbidade de Charlson      

3 a 5 13 25,5% 9 40,9% 4 13,8% 0,006(a) 

6 a 8  17 33,3% 7 31,8% 10 34,5%  

9 a 17 21 41,2% 6 27,3% 15 51,7%  

Comorbidades        

HAS 26 51,0% 12 54,5% 14 48,3% 0,779(c) 

DM 13 25,5% 5 22,7% 8 27,6% 0,460(b) 

Obesidade 9 17,6% 4 18,2% 5 17,2% 1,000(b) 

Dislipidemia 8 15,7% 3 13,6% 5 17,2% 1,000(b) 

Cardiopatia 6 11,8% 0 0,0% 6 20,7% 0,031(b) 

Hipotireoidismo 4 7,8% 3 13,6% 1 3,4% 0,303b) 

Depressão 2 3,9% 0 0,0% 2 6,9% 0,500(b) 

DPOC 4 7,8% 0 0,0% 4 13,8% 0,124(b) 

AVC 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431(b) 

Hepatite B 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000(b) 

TVP 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431(b) 

TEP 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000(b) 

Doença Autoimune 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431(b) 

Hipotensão 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431(b) 

Gastrite 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000(b) 

Hipoglicemia 

Reativa 
1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431(b) 

Artrite Reumatóide 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000(b) 
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Doença 

Diverticular 
1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000(b) 

Psoríase 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431(b) 

Osteoporose 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431(b) 

Artrose 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431(b) 

Hiperplasia benigna 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000(b) 

DAOP 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000(b) 

Aterosclerose 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000(b) 

SIDA 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000(b) 

Número de Neoplasias       

0 13 25,5% 5 22,7% 8 27,6% 0,524(a) 

1 37 72,5% 16 72,7% 21 72,4%  

2 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0%  

Neoplasias        

Pulmão 18 35,3% 6 27,3% 12 41,4% 0,380(c) 

Melanoma 10 19,6% 4 18,2% 6 20,7% 1,000(b) 

CP 10 19,6% 6 27,3% 4 13,8% 0,295(b) 

Rim 7 13,7% 3 13,6% 4 13,8% 1,000(b) 

Gástrico 2 3,9% 1 4,5% 1 3,4% 1,000(b) 

Endométrio 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,447(b) 

Bexiga 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431(b) 

Anal 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000(b) 

Próstata 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000(b) 

Colo de Útero 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431(b) 

Medicações         

Pembrolizumabe 29 56,9% 9 40,9% 20 69,0% 0,053(c) 

Nivolumabe 18 35,3% 11 50,0% 7 24,1% 0,078(c) 

QT 11 21,6% 4 18,2% 7 24,1% 0,737(b) 

Ipilimumabe 11 21,6% 8 36,4% 3 10,3% 0,039(b) 

Atezolizumabe 3 5,9% 2 9,1% 1 3,4% 0,571(b) 

Durvalumabe 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000(b) 

Óbito 5 9,8% 3 13,6% 2 6,9% 0,641(b) 

 (a) Teste de Mann-Whitney  (b) Teste Exato de Fisher   (c) Teste Qui-Quadrado       

 

A Tabela 3 exibe as principais estatísticas do IMC dos pacientes participantes da 

pesquisa, global e por sexo, e o comportamento das distribuições do IMC nos dois grupos pode 

ser visualizado no Gráfico da Figura 3. No global, os pacientes tinham IMC variando no 

intervalo de 16,2 Kg/m2 a 44,0 Kg/m2, com moderada variabilidade (CV=0,23) em torno da 

média de 26,2 Kg/m2 e mediana de 25,2 Kg/m2. Nos subgrupos feminino e masculino, o IMC 
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também apresentava moderada variabilidade em torno da média (coeficientes de variação 

maiores que 0,20 e menores que 0,40). Valores de IMC maiores que 37,0 Kg/m2 no grupo 

feminino e maiores que 34,0 Kg/m2 no grupo masculino já são considerados atípicos pra esta 

população (representadas por ° no boxplot). A diferença entre as distribuições de IMC dos 

grupos femininos e masculino não é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,532 

do teste de Mann-Whitney)  

 

Tabela 3: Principais estatísticas do IMC dos pacientes participantes da pesquisa. 

Estatística 
Global 

(n=51) 

Feminino 

(n=22) 

Masculino 

(n=29) 

Mínimo 16,2 16,2 16,3 

Máximo 44,0 44,0 40,8 

Mediana 25,2 25,8 25,0 

Média 26,2 26,9 25,6 

Desvio Padrão 6,1 7,0 5,4 

C.V 0,23 0,26 0,21 

 

 

Figura 5: Boxplots das distribuições de IMC, por sexo. 

 

A Tabela 4 exibe as principais estatísticas do ICC dos pacientes participantes da 

pesquisa, global e por sexo, e o comportamento das distribuições de idade nos dois grupos pode 

ser visualizado no Gráfico da Figura 2. No global, os pacientes tinham ICC variando no 
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intervalo de 3,0 a 13,0, com moderada variabilidade (CV=0,34) em torno da média de 7,3 e 

mediana 7,0. Nos subgrupos feminino e masculino, o ICC também apresentava moderada 

variabilidade em torno da média (coeficientes de variação maiores que 0,20 e menores que 

0,40). Não há para nenhum dos grupos valores de ICC considerados atípicos para esta 

população (não há pontos representadas por ° no boxplot). A diferença entre as distribuições de 

ICC dos grupos femininos e masculino é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-

valor=0,006 do teste de Mann-Whitney).  Comparando as estatísticas da Tabela 4, conclui-se 

que os pacientes do subgrupo masculino possuem, em termos médios e medianos, ICC 

significativamente maior do que o ICC das mulheres.  

Tabela 4: Principais estatísticas do ICC dos pacientes participantes da pesquisa. 

Estatística 
Global 

(n=51) 

Feminino 

(n=22) 

Masculino 

(n=29) 

Mínimo 3,0 3,0 4,0 

Máximo 13,0 10,0 13,0 

Mediana 7,0 6,0 9,0 

Média 7,3 6,2 8,2 

Desvio Padrão 2,5 2,2 2,4 

C.V 0,34 0,35 0,29 

 

 

Figura 6: Boxplots das distribuições do ICC, por sexo.  
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A Tabela 5 mostra a distribuição de frequências do número de toxidades apresentadas por 

paciente, global e por sexo. Tipicamente os pacientes apresentam pelo menos uma toxidade 

com o tratamento (54,9%) e não há diferença significativa entre a distribuição do número de 

toxidades apresentadas pelos pacientes dos grupos feminino e masculino (p-valor=0,244 do 

Teste de Mann-Whitney).  

 

Tabela 5: Distribuição de frequências do número de Toxidades apresentadas por 

paciente, global e por sexo. 

Número 

de 

Toxidades 

Global 

N=51 

Feminino 

N=22 

Masculino 

N=29 

p-valor do 

Teste de 

Mann-

Whitney 
F % F % F % 

0 23 45,1% 8 36,4% 15 51,7% 0,244 

1 15 29,4% 7 31,8% 8 27,6%  

2 6 11,8% 3 13,6% 3 10,3%  

3 4 7,8% 2 9,1% 2 6,9%  

4 2 3,9% 2 9,1% 0 0,0%  

5 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4%  

 

A Tabela 6 exibe a matriz de correlação entre as variáveis quantitativas deste estudo. 

Nenhuma correlação é forte (todas tem valor absoluto menor que 0,2) e nenhuma correlação é 

significativamente distinta de zero (todas as correlações apresentam p-valor do teste de 

significância menor que 5%). Conclui-se que o IMC do paciente não é correlacionado à sua 

idade, que o Índice de Comorbidades de Charlson do paciente não é correlacionado à sua idade, 

nem ao seu IMC,e que  o número total de toxidades do paciente não é correlacionado à idade 

do paciente, nem ao seu IMC, nem ao seu  Índice de Comorbidades de Charlson.  

 

Tabela 6: Matriz de correlação entre as variáveis quantitativas do estudo. 

Correlação entre 

as variáveis da 

linha e coluna 

(p-valor) 

IDADE IMC 
Índice de comorbidades 

 de Charlson 

Total de 

Toxidades 
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IDADE 

  
1,000 

 

- 0,03 

(0,867 

-0,04 

(0,216) 

0,18 

(0,216) 

IMC 
- 0,03 

(0,867) 
1,00 

 

0,12 

(0,534) 

-0,11 

(0,444) 

Índice de comorbidades 

 de Charlson 
-0,04 

(0,216) 

-0,11 

(0,444) 
1,00 

 

-0,18 

(0,224) 

Total de toxidades 
0,18 

(0,216) 

0,23 

(0,226) 

-0,18 

(0,224) 
1,00 

 

 

 

A Tabela 7 exibe as distribuições de frequências das toxidades apresentadas pelos 

pacientes.  As toxidades mais frequentes, que atingiam mais de 10% dos pacientes, eram a  

Astenia (13,7%) e Rush cutâneo (11,8%). Comparando as incidências das toxidades nos grupos 

feminino e masculino, não foi encontrada diferença significativa entre as incidências  dos dois 

grupos  de nenhuma das toxidades  (p-valores do teste Exato de Fisher maiores que 5%).  

 

Tabela 7: Distribuições de frequências das toxidades, global e por sexo. 

Toxicidade Apresentada 

Global 

(n=51) 

Feminino 

 (n=22) 

Masculino 

(n=29) 

p-valor 

do teste 

comparando 

os dois 

grupos* 

F % F % F % 

Astenia 7 13,7% 5 22,7% 2 6,9% 0,216 

Rush cutâneo 6 11,8% 4 18,2% 2 6,9% 0,383 

Fadiga 5 9,8% 2 9,1% 3 10,3% 1,000 

Hipotireoidismo 4 7,8% 2 9,1% 2 6,9% 1,000 

Constipação 3 5,9% 2 9,1% 1 3,4% 0,571 

Dermatite 2 3,9% 0 0,0% 2 6,9% 0,500 

Neutropenia febril 2 3,9% 1 4,5% 1 3,4% 1,000 

Diarreia 2 3,9% 2 9,1% 0 0,0% 0,181 

Trombocitopenia 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431 

Xerostomia 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431 

Renal 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431 

Hiperireoidite 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000 

Cefaléia 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431 
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Pancreatite 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 0,431 

Colite 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 0,431 

RAM 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431 

Hepatite autoimune 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 0,431 

Artralgia 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 0,431 

Hiporexia 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 0,431 

Náusea 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 0,431 

Sintomas dispepticos 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431 

Hiperglicemia 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000 

Neuropatia 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431 

Anemia 1 2,0% 1 4,5% 0 0,0% 0,431 

Hipertensão 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000 

Nefrite intersticial 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000 

Prurido 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000 

Tireoidite transitória 1 2,0% 0 0,0% 1 3,4% 1,000 

 *Teste Exato de Fisher  
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4.2 Toxicidades evidenciadas 

 

Foi investigado se algum fator estava associado à toxidade, entretanto só foi possível 

fazer este estudo para toxidades e fatores com frequências maiores que 10% na amostra.  

A análise feita na Tabela 8 investiga se existem fatores associados à ocorrência de 

Astenia. Para tal, a incidência de Astenia no grupo onde o fator avaliado é ausente é comparada 

com a incidência de Astenia no grupo onde o fator avaliado é presente. A análise é feita somente 

para fatores com frequência maior de 10% na amostra e a significância da diferença entre as 

duas incidências é avaliada pelo teste Exato de Fisher Os resultados exibidos na Tabela 8 

mostram que a ocorrência de Astenia está significativamente associada ao não tabagismo (p-

valor=0,010) e ao uso de Nivolumabe, se considerar o nível de 10% de significância (p-

valor=0,082) e a ocorrência de Astenia não está significativamente associada às demais 

variáveis listadas na Tabela96 que apresentam p-valores maiores que 5%.  

A incidência de Astenia no grupo de pacientes que eram tabagistas foi de 3,3%, no grupo 

de pacientes que não eram tabagistas foi significativamente maior, igual a 31,6%. A razão de 

chances é 0,08 e é significativa já que seu intervalo de confiança é (0,008; 0,685), não contém 

o valor 1,0.  Estima-se daí que o Tabagismo constitui um fator de risco diminuído significativo 

para ocorrência de Astenia uma vez que a chance de um paciente tabagista ter Astenia é 0,08 

vezes a chance de um paciente que não é tabagista ter astenia.  Esse achado pode se dá a devido 

ao tamanho da amostra, visto que na literatura não há evidências dessa associação. 

A incidência de Astenia no grupo de pacientes que não faz uso de Nivolumabe foi de 

6,1% e no grupo que faz uso de Nivolumabe a Astenia ocorreu com incidência maior, em 27,8% 

dos casos. A diferença entre estas incidências é significativa ao nível de 10% de significância 

(p-valor=0,082 do teste exato de Fisher).  A razão de chances é 6,0 e é significativa já que seu 

intervalo de confiança (1,02; 34,6), não contém o valor 1.  Estima-se daí que o uso de 

Nivolumabe constitui um fator de risco aumentado significativo para ocorrência de Astenia uma 

vez que a chance de um paciente faz uso de Nivolumabe ter Astenia é 6,0 vezes a chance de um 

paciente que não faz uso de Nivolumabe ter Astenia.  
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Tabela 8: Fatores associados à Astenia.  

Fator Incidência de 

Astenia no grupo 

em que o fator é 

ausente 

Incidência de 

Astenia no grupo em 

que o fator é 

presente 

p-valor do 

teste Exato de 

Fisher 

Sexo  Masculino 5 22,7% 2 6,9% 0,216 

Antecedente Familiar 4 13,8% 3 15,0% 1,000 

Tabagista 6 31,6% 1 3,3% 0,010 

Pembrolizumabe 5 22,7% 2 6,9% 0,216 

Nivolumabe 2 6,1% 5 27,8% 0,082 

Quimioterapia  6 15,0% 1 9,1% 1,000 

Ipilimumabe 5 12,5% 2 18,2% 0,635 

HAS 4 16,0% 3 11,5% 0,703 

DM 7 18,4% 0 0,0% 0,169 

Obesidade 5 11,9% 2 22,2% 0,593 

Dislipidemia 6 13,6% 1 14,3% 1,000 

Cardiopatia 7 15,6% 0 0,0% 0,578 

Neoplasia no Pulmão 6 18,2% 1 5,6% 0,398 

Neoplasia Melanoma 5 12,2% 2 20,0% 0,612 

Neoplasia no Rim 7 15,9% 0 0,0% 0,573 

Neoplasia CP 4 9,8% 3 30,0% 0,128 

 

A análise feita na Tabela 9 investiga se existem variáveis quantitativas associadas à ocorrência 

de Astenia. Para tal, as distribuições da variável quantitativa dos grupos sem e com incidência de Astenia 

são comparadas. Os resultados exibidos na Tabela 10 mostram que a ocorrência de Astenia não está 

significativamente associada à Idade do paciente, nem ao IMC e nem ao número de comorbidade do 

paciente (p-valores maiores que 5% dos testes de Mann-Whitney). 

 

Tabela 9: Variáveis quantitativas associadas à Astenia. 

Variável Estatísticas no grupo sem 

Astenia 

Estatísticas no grupo com 

Astenia 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 

Média Mediana DP Média Mediana DP 

Idade (anos) 67,5 68,0 10,1 57,9 60,0 12,8 0,064 

IMC (Kg/m2) 25,9 25,2 6,2 28,4 27,2 6,0 0,372 
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Índice de comorbidades 

 de Charlson 

7,4 7,0 2,5 6,6 6,0 2,2 
0,444 

 

A análise feita na Tabela 10 investiga se existem fatores associados à ocorrência de Rush 

Cutâneo. Para tal, a incidência de Rush Cutâneo no grupo onde o fator avaliado é ausente é 

comparada com a incidência de Rush Cutâneo no grupo onde o fator avaliado é presente. A 

análise é feita somente para fatores com frequência maior de 10% na amostra e a significância 

da diferença entre as duas incidências é avaliada pelo teste Exato de Fisher. Os resultados 

exibidos na Tabela 10 mostram que a ocorrência de Rush Cutâneo não está significativamente 

associada a nenhuma das variáveis listadas na Tabela 8  (todos os p-valores são maiores que 

5%).  

 

Tabela 10: Fatores associados ao Rush Cutâneo.  

Fator Incidência de 

Rush Cutâneo no 

grupo em que o 

fator é ausente 

Incidência de Rush 

Cutâneo no grupo 

em que o fator é 

presente 

p-valor do 

teste Exato 

de Fisher 

Sexo Masculino 4 18,2% 2 6,9% 0,383 

Antecedente Familiar 3 10,3% 3 15,0% 0,677 

Tabagista 2 10,5% 4 13,3% 1,000 

Pembrolizumabe 2 9,1% 4 13,8% 0,688 

Nivolumabe 4 12,1% 2 11,1% 1,000 

Quimioterapia  4 10,0% 2 18,2% 0,598 

Ipilimumabe 5 12,5% 1 9,1% 1,000 

HAS 3 12,0% 3 11,5% 1,000 

DM 3 7,9% 3 23,1% 0,165 

Obesidade 4 9,5% 2 22,2% 0,284 

Dislipidemia 5 11,4% 1 14,3% 1,000 

Cardiopatia 5 11,1% 1 16,7% 0,548 

Neoplasia no Pulmão 3 9,1% 3 16,7% 1,000 

Neoplasia Melanoma 5 12,2% 1 10,0% 1,000 

Neoplasia  no Rim 6 13,6% 0 0,0% 0,573 

Neoplasia CP 4 9,8% 2 20,0% 0,584 
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A análise feita na Tabela 11 investiga se existem variáveis quantitativas associadas à 

ocorrência de Rush Cutâneo. Para tal, as distribuições da variável quantitativa dos grupos sem 

e com incidência de Rush Cutâneo são comparadas. Os resultados exibidos na Tabela 11 

mostram que a ocorrência de Rush Cutâneo não está significativamente associada à Idade do 

paciente, nem ao IMC e nem ao Índice de comorbidades de Charlson (p-valores maiores que 

5% dos testes de Mann-Whitney). 

Tabela 11: Variáveis quantitativas associadas ao Rush Cutâneo. 

Variável Estatísticas no grupo sem 

Rush Cutâneo 

Estatísticas no grupo 

com Rush Cutâneo 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 

Média Mediana DP Média Mediana DP 

Idade (anos) 66,2 67,0 10,7 66,2 63,0 13,9 0,875 

IMC (Kg/m2) 25,9 25,0 5,9 28,2 27,3 7,8 0,372 

Índice de comorbidades 

 de Charlson 

7,5 7,0 2,4 5,7 6,0 2,3 
0,143 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

5.1 MANEJO DE ENFERMAGEM DIANTE DAS TOXICIDADE 

5.1.1 Astenia e nivolumabe 

 

O Nivolumabe é um anticorpo monoclonal anti-PD-1, que se liga ao receptor PD-1 e 

bloqueia sua interação com os ligantes PD-L1 e PD-L2, responsáveis pela inibição da resposta 

imune mediada pela via PD-1. A ligação entre os ligantes e o receptor de morte programada 

(PD-1), encontrada nas células T, inibe a sua proliferação e produção de citocinas. (GATO, 

2019) 

Estudos mostram que o Nivolumabe melhora a taxa de sobrevida global (OS) em 

pacientes com NSCLC (câncer de pulmão de células não pequenas) recorrente avançado e que 

foram tratados anteriormente com quimioterapia à base de platina, além de demonstrar um 

melhor perfil de segurança quando comparado ao docetaxel. (Somani, 2019) 

Foi observada uma incidência significativa maior do surgimento da astenia em pacientes 
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que fazem uso do Nivolumabe, com prevalência no grupo feminino. 

Quando comparamos com outros estudos a astenia e a tosse foram as toxicidades não 

hematológicas mais comuns, observadas em um estudo observacional conduzido por Carmen 

et al. com 34 pacientes com NSCLC (câncer de pulmão de células não pequenas) avançado, na 

Espanha, onde a maioria dos pacientes (n = 22) apresentaram eventos adversos (EAs) de grau 

I-II, sendo os EAs mais comuns fadiga e erupção cutânea / prurido. As toxicidades eram 

controláveis e não houve AEs de grau 3-4 ou mortes relacionadas ao tratamento (Somani, 2019). 

Em outro estudo observacional retrospectivo de quatro anos que incluiu todos os 

pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas tratados com nivolumabe, 

pembrolizumabe e atezolizumabe, foi observado como eventos adversos mais comuns a astenia 

(45,7%), hipotireoidismo (25,7%), diarreia (17,1%) e reações de pele (17,1%). (Zayas, 2021) 

Observa-se a presença significativa desse evento em ambos os estudos, porém 

apontados como eventos de grau I-II, nos quais o manejo adequado, quando oferecidos o mais 

precocemente, interfere de forma positiva na adesão e continuidade do tratamento. 

Não há justificativa para suspensão do tratamento quando surgem as toxicidades 

classificadas como grau I, pois as mesmas podem ser manejadas especificamente de acordo 

com os sintomas apresentados. Já as toxicidades de grau II possuem uma recomendação 

diferente, na qual inicialmente uma abordagem com terapia sintomática é eficaz, porém 

recomenda-se suspensão temporária na aplicação do medicamento. As exceções são para as 

reações de natureza cutânea ou endócrina, nas quais não há necessidade de suspensão. (Munhoz, 

2017) 

Diferente dos estudos citados, dos pacientes dessa pesquisa que apresentaram astenia 

como evento adverso, a maioria tinha diagnóstico de melanoma e um possuía câncer de cabeça 

e pescoço.  

A astenia como evento adverso, em pacientes oncológicos, soma-se à fadiga oriunda da 

própria patologia, que tem repercussões hematológicas e de consumo metabólico.  

Um dos principais pontos a serem considerados por profissionais que assistem pacientes 

oncológicos é a natureza multifatorial da fadiga relacionada ao câncer. Como principais causas 

dessa fadiga podem-se citar os efeitos do câncer e do seu tratamento sobre o sistema nervoso 

central, depressão e ansiedade, anemia, alterações endócrinas (hipotireoidismo e diabetes), 

ativação do sistema imune, mediadores inflamatórios, estresse emocional, distúrbios 

eletrolíticos, miopatias, fibrose pulmonar e insuficiência cardíaca (IC) (Borges et al., 2018) 

Quando nos referimos a queda nos deparamos com a definição de ser um evento em que 

o indivíduo sofre impacto no solo, no chão ou em outro nível inferior. Tal evento constitui 
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problema de saúde pública, podendo gerar graves lesões fatais ou não. A estimativa é de que 

ocorram a cada ano 646 mil quedas fatais, configurando como a segunda principal causa de 

morte por lesão não intencional. (Ximenes, 2019) 

De acordo com NANDA International, o diagnóstico de Risco de queda define-se como 

a suscetibilidade aumentada para quedas que podem causar dano físico. Como fatores de risco 

descritos para este diagnóstico de enfermagem podemos incluir aqueles ligados ao ambiente, 

ao estado cognitivo e fisiológico dos pacientes, bem como os de causa medicamentosa. 

(NANDA, Herdman, 2018) 

Para esse diagnóstico, seguindo as recomendações da Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (NIC), podemos citar como cuidados, tanto em ambientes ambulatoriais como 

hospitalares:(referência 11) 

-Controle do ambiente: segurança, identificando as necessidades de segurança do 

paciente, identificando perigos à segurança do ambiente, removendo-os quando possível; 

-Supervisão: segurança, monitorando esse ambiente em relação a potenciais riscos à 

segurança e comunicar informações sobre os riscos do paciente a outros funcionários da 

enfermagem; 

-Controle de medicamentos: monitorar os efeitos adversos do medicamento, determinar 

o conhecimento do paciente sobre esses medicamentos e ensiná-los sobre a ação esperada e 

seus efeitos secundários; 

-Monitorização de sinais vitais: monitorar a pressão sanguínea, o pulso, a temperatura e 

padrão respiratório, quando adequado; 

-Prevenção de quedas: educar paciente e familiares em relação aos fatores de risco que 

contribuem para quedas e em relação a como diminuir tais riscos, sugerindo adaptações no lar 

para aumentar a segurança.  

Dessa forma torna-se indispensável a necessidade de sensibilizar os profissionais a se 

apropriarem das ferramentas já disponíveis na literatura, a fim de que seja garantida a segurança 

do paciente. Essas ferramentas podem ser escalas específicas para avaliação do risco de quedas 

e a própria sistematização da assistência de Enfermagem, contribuindo assim para a prevenção 

da ocorrência desse evento. (AGUIAR, 2019) 

É de fundamental importância que o enfermeiro conheça as suscetibilidades para a 

queda, de modo a identificar os fatores de risco, sendo capaz de elaborar um plano de cuidados 

com intervenções efetivas para prevenção de quedas e promoção da qualidade da assistência 

prestada 

Para a enfermagem, a astenia pode ocasionar aumento da carga de trabalho de acordo 



51 
 

com o Nursing Activities Score. 

O Nursing Activities Score (NAS) é formado por sete grandes categorias: atividades 

básicas, suporte ventilatório, cardiovascular, renal, neurológico, metabólico e intervenções 

específicas. Foi traduzido e validado para o português do Brasil em 2009. Resume-se na soma 

de pontuações dos itens que correspondem às necessidades de assistência direta e indireta dos 

pacientes. Esses valores variam de um mínimo de 1,2 a um máximo de 32,0. O escore representa 

quanto tempo de um profissional de enfermagem o paciente requereu nas últimas 24 horas. 

(Batassini, 2019) 

A astenia em pacientes com câncer em uso de Nivolumabe, impacta em uma demanda 

de supervisão e observação dos pacientes, de forma contínua, bem como no auxílio na 

mobilização ou mesmo transferência dos mesmos e também no suporte de cuidados ao familiar. 

Discutir amplamente sobre o dimensionamento de recursos humanos de enfermagem é 

de suma importância para a qualidade do cuidado prestado. A partir de uma alocação adequada 

da equipe é possível interferir positivamente na segurança do paciente, diminuir as possíveis 

complicações associadas aos cuidados de saúde e racionalizar custos. (Batassini, 2019) 

 

 

5.1.2 Rush cutâneo 

 

O que se tem observado com o avanço do tratamento do câncer é uma melhora 

importante relacionada à sobrevivência dos pacientes e o diagnóstico e manejo das toxicidades 

sistêmicas. Portanto vale levar em consideração o frequente surgimento de eventos adversos 

dermatológicos, que na maioria das vezes são sintomáticos e podem causar impacto na 

qualidade de vida do paciente, reduções ou descontinuação da terapia contra o câncer, 

impactando no desfecho da doença. (Cury-Martins J et al., 2020) 

Houve também um progresso no entendimento sobre os mecanismos reguladores que 

administram a resposta imunológica, levando assim ao desenvolvimento de anticorpos 

monoclonais que desativam receptores inibitórios expressos nas células T, surgindo assim as 

drogas que estimulam a resposta imune ao inibir CTLA-4 (ipilimumabe), PD-1 (nivolumabe, 

pembrolizumabe) ou PD-L1. No entanto, os efeitos colaterais cutâneos nessa classe de 

medicamentos são os mais comuns e geralmente os primeiros a aparecerem. (Grávalos et al., 

2019) 

A literatura mostra que esses efeitos cutâneos ocorrem em 43-45% dos pacientes que 

fazem ipilimumab e em cerca de 34% dos pacientes tratados com nivolumabe e pembrolizumab, 
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surgindo em média de 3 à 6 semanas após o início do tratamento. (Rovers and Bovenschen, 

2020) 

Dentre as toxidades mais frequentes observadas nesse estudo, ou seja, as que atingiam 

mais de 10% dos pacientes, o rush cutâneo foi identificado em 11,8% dos participantes, não 

havendo diferença significativa da incidência entre os grupos masculinos e femininos. Desses 

pacientes a maioria estavam tratando com Pembrolizumabe e tinham melanoma, câncer de 

pulmão e câncer de cabeça e pescoço. 

A consulta de enfermagem, fundamentada no Processo de Enfermagem (PE), auxilia na 

formação do vínculo cliente-profissional, objetivando a promoção da integração e contribuindo 

para uma assistência de qualidade. (Seery, 2017) 

É de suma importância que o enfermeiro conheça as características morfológicas, 

clínicas e histológicas específicas das reações dermatológicas, buscando uma correlação 

clínico-patológica, incluindo a história detalhada do tratamento, a aparência clínica das lesões 

e as características imunopatológicas. Esses cuidados proporcionam um diagnóstico mais 

específico e um tratamento adequado. Consequentemente teremos a prevenção de agravos e a 

possibilidade da continuidade no tratamento. (Rahman et al., 2017) 

As áreas mais acometidas desses eventos dermatológicos são o tronco e as extremidades, 

enquanto apresentam com menor frequência reações nas palmas das mãos e plantas dos pés. 

(Winer, 2018) 

Para essa toxicidade podemos relacionar os seguintes diagnósticos de enfermagem, de 

acordo com NANDA, Herdman, 2018: Risco de Infecção: definido como risco aumento de ser 

invadido por organismos patógenos e Integridade da pele prejudicada: definido por epiderme e/ou derme 

alterada. 

Para esses diagnósticos, seguindo as recomendações da Classificação das Intervenções 

de Enfermagem (NIC), podemos citar como cuidados: 

-Cuidados com lesões: orientando paciente e familiar sobre sinais e sintomas de 

infecção; documentar o local, tamanho e aspecto da lesão; comparar e registrar com 

regularidade quaisquer mudanças na lesão. 

-Supervisão da pele: monitorar áreas de vermelhidão e ruptura da pele; monitorar 

ressecamento e umidades excessivos da pele; monitorar a cor da pele; orientar a 

família/cuidador sobre sinais de ruptura de pele, quando adequado. 

-Controle de infecção: instituir precauções padronizadas; assegurar o manuseio 

asséptico de todas as linhas endovenosas; ensinar ao paciente e à família como evitar infecções; 

orientar o paciente sobre técnicas adequadas de lavagem das mãos. 
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Administração de medicamentos (tópico): determinar o conhecimento do paciente a 

respeito do medicamento e seu entendimento sobre o método de administração; aplicar o agente 

tópico conforme prescrito; monitorar os efeitos locais, sistêmicos e adversos do medicamento; 

ensinar e monitorar técnicas de auto-admistração, quando adequado. 

-Cuidado com a pele (tratamentos tópicos): orientar quanto a evitar o uso de lençóis com 

matérias de textura mais grossa; evitar aplicação de calor localizado; aplicar emolientes na área 

afetada. 

-Proteção contra infecção: monitorar sinais e sintomas sistêmicos e locais de infecção; 

monitorar vulnerabilidade a infecção; examinar a pele em busca de hiperemia e calor extremo. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os eventos adversos relacionados ao uso dos inibidores de checkpoint são avaliados de 

acordo com a graduação do Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), 

desenvolvido pelo National Câncer Institute (NCI) e National Institutes of Health (NIH) norte-

americano. Porém, uma das dificuldades durante a pesquisa foi identificar essa graduação 

registrada nas evoluções dos profissionais de saúde, nas quais continham apenas o evento sem 

sua graduação. 

A pesquisa alcançou seus objetivos, visto que foi identificada as toxicidades mais 

prevalentes, que atingiam mais de 10% dos pacientes, onde se destacam a astenia (13,7%) e 

rush cutâneo (11,8%), as possíveis associações dessas toxicidades com outras variáveis e suas 

repercussões para o cuidado de enfermagem. 

Essa pesquisa contribuiu para a compreensão da chance aumentada de ocorrência da astenia, 

como reação adversa ao uso do Nivolumabe, e consequente manejo no tratamento de pacientes 

com câncer. 

O estudo aponta que o uso de Nivolumabe constitui um fator de risco aumentado para 

ocorrência de astenia em pacientes com câncer, uma vez que a chance de um paciente em uso 

da medicação é 17,3 vezes maior, do que um paciente que não faz uso de Nivolumabe.  

Tal achado aponta para a necessidade de avaliação criteriosa do risco de quedas, nos 

pacientes em tratamento com Nivolumabe, tanto internados quanto em tratamento ambulatorial.  

A demanda de cuidados do paciente em uso de Nivolumabe tende a ser aumentada, dada a 

necessidade de supervisão, acompanhamento e auxílio do paciente da sua família. 

No que se refere aos cuidados de enfermagem direcionados à toxicidade do rush cutâneo, 

foi evidenciado o quão importante se faz uma equipe de enfermagem especializada, quanto se 
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torna necessárias intervenções específicas, de acordo com os possíveis diagnósticos de 

enfermagem identificados nesses pacientes. Os cuidados com a pele transcendem a supervisão 

e observação de lesões, levando ao envolvimento do paciente no planejamento do seu cuidado 

durante a educação e interação enfermeiro-paciente. 

Dessa forma, o reconhecimento imediato e a intervenção precoce das reações 

imunorrelacionadas é a estratégia de gestão mais eficaz. Porém, para que isso ocorra torna-se 

necessário uma equipe de enfermagem especializada e treinada. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Associação entre toxicidades imunomediadas relacionadas ao uso de 

inibidores de checkpoint em pacientes oncológicos e variáveis clínicas e sociais. 

Pesquisador Responsável: Isabelle Cristine Tavares Silva Fialho 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99280-4448 – (21) 3587-2107 

E-mail: isabelle.fialho@gmail.com 

Nome do Participante: 

___________________________________________________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

___________________________________________________ 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Associação 

entre toxicidades imunomediadas relacionadas ao uso de inibidores de checkpoint em pacientes 

oncológicos e variáveis clínicas e sociais”, de responsabilidade do pesquisador Isabelle Cristine 

Tavares Silva Fialho. 

Nos últimos anos a imunoterapia contra o câncer prolongou significativamente o tempo 

de sobrevida dos pacientes que as utilizam. Com isso seus efeitos colaterais precisam ser 

observados de forma especial. É essencial conhecer esses eventos adversos e seus mecanismos, 

pois são diferentes dos eventos relacionados ao uso da quimioterapia. 

 Os objetivos dessa pesquisa são: analisar a possibilidade de manejo de toxicidades 

(potencial de uma substância atuar como tóxica) pelo enfermeiro a partir das possíveis 

associações entre toxicidades mediadas pelo sistema imunológico relacionadas ao uso de 

inibidores de checkpoint (classe das medicações utilizada) e variáveis clínicas e sociais em 

pacientes com câncer; identificar as toxicidades relacionadas ao uso dessas medicações em 

pacientes com câncer; associar as toxicidades com as variáveis clínicas e sociais e discutir as 

repercussões dos resultados encontrados para o cuidado de enfermagem. 

Os participantes serão acompanhados em 3 momentos: durante a consulta de 

enfermagem de 1ª vez, no ciclo 6 e 11, para protocolos a cada duas semanas e nos ciclos 4 e 8 

para protocolos a cada três semanas. 

mailto:isabelle.fialho@gmail.com
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Haverá o preenchimento de ficha específica contendo as informações dos dados clínicos 

dos pacientes (tratamentos anteriores, tipo de tumor, estágio da doença, morbidades), dados 

sociais e as possíveis toxicidades relacionadas a esses medicamentos. Os dados serão coletados 

a partir de informações contidas no prontuário eletrônico do paciente, especificamente nas 

evoluções de enfermagem, médica e da equipe multiprofissional (farmacêuticos, nutricionistas 

e psicólogos). 

Seguindo a premissa de que toda pesquisa com seres humanos envolve riscos, este 

estudo declara risco de quebra de sigilo, devido ao manuseio das informações retiradas do 

prontuário. Porém, considera-se como risco mínimo, pois todas as informações obtidas durante 

a coleta de dados são sigilosas e irão subsidiar pesquisas, onde sua identidade será preservada. 

Apenas o pesquisador terá acesso às informações coletadas. 

Este estudo visa contribuir com a melhor compreensão a cerca das toxicidades mediadas 

pelo sistema imunológico em pacientes oncológicos, objetivando um diagnóstico precoce das 

mesmas, com um alto grau de suspeita clínica diante dos sintomas, possibilitando uma 

assistência de qualidade, evitando dessa forma a descontinuação do tratamento. 

Devido ao rápido desenvolvimento clinico dessa classe de medicamentos, o 

conhecimento dos eventos adversos e seus mecanismos fisiopatológicos tornam-se essencial 

frente às suas características específicas, que diferem nas observadas em quimioterapia 

convencional. 

A participação nessa pesquisa é voluntária. O (a) senhor(a) pode recusar-se a participar 

ou interromper sua participação a qualquer momento sem penalidades. Durante todo o período 

da pesquisa estou à disposição para quaisquer dúvidas que possam ocorrer. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de 

acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs 

leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que 

os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à 

sexta, das 08:00 às 17:00 horas:  

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

Rubrica do participante 

_____________________ 

mailto:etica@vm.uff.br


61 
 

 

Eu, ________________________________________,  declaro ter sido informado e concordo 

em ser participante, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, ________________________________________,  responsável legal por 

____________________________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua 

participação,  no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de_______ 

 

____________________________________ 

 

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 

 ____________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso) 
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APÊNDICE B 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

1-Identificação 

Nome:       Prontuário:       

Data de nasc.:        Idade:    

Sexo (   )Masc  (   )Fem 

Estado civil: (   )Solteiro (   )Casado (   )Divorciado (   )Viúvo (   )União 

estável 

Cor: (   )Branca (   )Negra (   )Parda (   )Indígena 

Grau de escolaridade: (   )Nenhuma (   )Ens. Fund. Incompleto (   )Ens. Fund. Completo 

(   )Ens. Médio incompleto (   )Ens. Médio Completo (   )Ens. Sup. Incompleto 

(   )Ens. Sup. Completo 

Profissão/ocupação:______________________________________________________ 

 

2-Avaliação do paciente 

 

História pregressa 

(  )HAS (  )Cardiopatias 

(  )DM (  )Doença autoimune__________________________________ 

(  )Obesidade (  )Outras____________________________________________               

(  )Cirurgias (  )Alergias___________________________________________ 

 

Índice de Comorbidade de Charlson (Valor:_________) 

1/6 
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Antecedentes familiares 

Neoplasias (  )NÃO (  )SIM, Qual_____________________________ 

Grau de parentesco ______________________________________________________ 

 

Antecedentes pessoais 

Tabagismo: (  )SIM  _______cigarros/dia  (  )NÃO  (  )Parou 

Etilismo: (  )SIM (  )NÃO 

Outras drogas: (  )SIM (  )NÃO (   )Não informado 

Medicações utilizadas: 

Medicação Dose prescrita 

  

  

  

  

  

  

  

 

Performance Status antes do início do tratamento: 
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(0) Ausência de sintomas de doença 

(1) Sintomas da doença, mas deambula e leva seu dia a dia normal 

(2) Fora do leito mais de 50% do tempo 

(3) No leito mais de 50% do tempo, carente de cuidados mais intensivos 

(4) Preso no leito 

(   ) Não informado 

 

Peso: _________         Altura: ____________ 

 

IMC antes do primeiro tratamento com imunoterapia 

(   )Menor que 18,5    (   ) Entre 18,6 e 24,9   (   ) Entre 25 e 29,9   (   ) Maior ou igual a 30 

Detalhamento: ___________ 

 

Sítio primário de neoplasia: 

(   )Pulmão    (   ) Rim    (   ) Bexiga    (   ) Melanoma   (   ) Cabeça e Pescoço 

(   )Linfoma de Hodgkin  (   )Mama 

(   )Outros - Detalhamento: _____________________ 

 

Diagnóstico histopatológico:_______________________________ 

Estadiamento antes do tratamento com a imunoterapia: (   ) I   (   ) II   (   ) III  (   ) IV 

TNM:________________ 

Doença visceral: (   ) Não    (   ) Sim 

 

Dados de biomarcadores: 

 

PD-L1: (   ) Não    (   ) Sim 

 

Resultado PD-L1: (   ) <1%     (   ) 1-25%    (   ) 25-50%     (   ) > 50% 

Método de realização: (   ) Não realizou   (   ) Dako (22C3-Pembro)   (   ) Dako (28-8-Nivo)     (   

) Ventana (SP263-Pembro)   (   ) Vantana (SP142-Atezo)          (   ) Não informado 

 

Tumor Mutation Burden (TMB): (   ) Não há       (   ) Sim 
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Resultado TMB: (   ) Não há      (   ) Baixo      (   ) Intermediário      (   ) Alto 

 

Pesquisa de instabilidade microssatélite: (   ) Não    (   ) Sim, estável   (   ) Sim, instável 

 

Outras mutações testadas? (   ) Não    (   ) Sim 

Quais:______________________________________________________________ 

 

 

Planejamento de tratamento 

 

Protocolo:___________________________________________________ 

 

Data da primeira aplicação: _____/_____/________ 

 

Linha de tratamento: (   ) Primeira   (   ) Segunda   (   ) Terceira   (   ) Quarta ou mais 

 

Tratamentos prévios: _________________________________________________ 

 

Droga utilizada: (   ) Ipilimumab    (   ) Nivolumab    (   ) Pembrolizumab    (   ) Nivo + Ipi    

 (   ) Atezolizumab (   ) Durvalumab 

 

Dose utilizada: (   ) Ajustada por peso (mg/kg)      (   ) Dose fixa 
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3-Avalições subsequentes – toxicidades 

 

Ciclo:_____________ Data:_______________________ 

 

Toxicidades 

cutâneas 

G1 G2 G3 G4 

Rash e dermatite 

inflamatória 

    

Dermatite bolhosa     

Reação adversa 

cutânea severa 

(SCARS) 

    

 

Toxicidades 

gastrointestinais 

G1 G2 G3 G4 

Colite     

Hepatite     

 

Toxicidade 

pulmonar 

G1 G2 G3 G4 

Pneumonite     

 

Toxicidades 

endócrinas 

G1 G2 G3 G4 

Hipotireoidismo 

primário 

    

Hipertireoidismo     

Insuficiência 

adrenal primária 
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Hipofisite     

Diabetes     

 

Toxicidades 

musculoesqueléticas 

G1 G2 G3 G4 

Artrite inflamatória     

Miosite     

Síndrome tipo 

polimialgia 

    

 

Toxicidades 

renais 

G1 G2 G3 G4 

Nefrite     

 

Toxicidades do 

sistema 

nervoso central 

G1 G2 G3 G4 

Miastenia 

Gravis 

    

Síndrome de 

Guillain-Barré 

    

Neuropatia 

periférica 

    

Neuropatia 

autonômica 

    

Meningite 

asséptica 

    

Encefalite     

Mielite 

transversa 

    

 



68 
 

Toxicidades 

hematológicas 

G1 G2 G3 G4 

Anemia 

hemolítica 

autoimune 

    

Púrpura 

trombocitopênica 

trombótica 

adquirida 

    

Síndrome 

hemolítico-

urêmico 

    

Anemia aplástica     

Linfopenia     

Trombocitopenia 

imune 

    

Hemofilia 

adquirida 

    

 

 

Toxicidades 

cardiovasculares 

G1 G2 G3 G4 

Miocardite, 

pericardite, 

arritmias, alteração 

da função 

ventricular com 

insuficiência 
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cardíaca e 

vasculite 

Tromboembolismo 

venoso 

    

 

Toxicidades 

oculares 

G1 G2 G3 G4 

Uveíte (irite)     

Episclerite     

Blefarite     
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APÊNDICE C 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO A 

 

Parecer do CEP 
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