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RESUMO 

 

O EPEAN é um modelo preliminar de escore desenvolvido para a predição do 

desenvolvimento de Neuropatia Sensorial Periférica, em pacientes expostos à esquemas 

quimioterápicos pautados em Oxaliplatina, no tratamento das neoplasias de topografia 

gastrointestinal, com o objetivo de fornecer subsídios para o apoio ao cuidado 

multiprofissional da população de pacientes que apresentem essa entidade clínica, 

limitadora da continuidade do tratamento e, por vezes, incapacitante às AIVD. Foram 

avaliados em uma coorte prospectiva, 33 pacientes de ambos os gêneros, a partir dos 18 

anos de idade; quanto ao desenvolvimento de NPIO do primeiro ao último dia de 

tratamento quimioterápico, exclusivamente sob os protocolos CAPOX/FOLFOX ou até 

que se apresentassem os seguintes desfechos: Neuropatia Sensorial Periférica, Parestesia 

e Neuralgia. A análise de dados verificou a incidência de 39,4% dos pacientes com 

manifestações de algum efeito adverso de neurotoxidade. Os resultados apontaram 

Etilismo, Ansiedade e IMC relativo a peso normal como melhores e mais fidedignos 

preditores da ocorrência de NPIO nessa casuística, um modelo que pode ser replicado 

pelo uso do EPEAN - Escore Preditivo de Efeitos Adversos de Neurotoxicidade; a cada 

ciclo de tratamento. Logo, a chance do paciente que tem EPEAN maior ou igual a 8 

apresentar efeitos adversos de neurotoxidade, é 101,3 vezes a chance do paciente que tem 

EPEAN menor que 8 apresentar efeitos adversos de neurotoxidade, nessa amostra.     

 

Descritores: Enfermagem oncológica. Quimioterapia. Toxicidade de drogas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

EPEAN is a preliminary scoring model developed to predict the development of 

Peripheral Sensory Neuropathy in patients exposed to Oxaliplatin-based chemotherapy 

regimens in the treatment of neoplasms of the gastrointestinal topography, with the aim 

of providing subsidies to support the multidisciplinary care of the population of patients 

who present this clinical entity, limiting the continuity of treatment and sometimes 

disabling IADL. Thirty-three patients of both genders, aged 18 years and older, were 

evaluated in a prospective cohort; regarding the development of IADL from the first to 

the last day of chemotherapy treatment, exclusively under the CAPOX/FOLFOX 

protocols or until the following outcomes were presented: Peripheral Sensory 

Neuropathy, Paresthesia and Neuralgia. Data analysis verified a 39.4% incidence of 

patients with manifestations of some adverse neurotoxicity effect. The results showed 

Alcoholism, Anxiety, and BMI relative to normal weight as the best and most reliable 

predictors of IOP occurrence in this series, a model that can be replicated using the 

Predictive Score of Adverse Effects of Neurotoxicity (EPEAN) with each treatment cycle. 

Therefore, the chance of a patient with EPEAN greater than or equal to 8 of having 

neurotoxic adverse effects is 101.3 times the chance of a patient with EPEAN less than 8 

of having neurotoxic adverse effects in this ramp. 

Descriptors: Oncology nursing. Chemotherapy. Drug toxicity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Representação dos efeitos tóxicos de um agente químico............... 22 

Figura 2 - Diagrama anterior das meninges espinhais e raízes nervosas............ 28 

Figura 3 - Esquema da Patogenia de desenvolvimento da Neuropatia 

induzida por Oxaliplatina. Grafado em rosa, o mecanismo 

relacionado à Neuropatia aguda e, em azul, a estrutura da 

Neuropatia crônica.......................................................................... 34 

Figura 4 - Quadro-resumo de prevenção e manejo farmacológico e não 

farmacológico da Neuropatia induzida por Quimioterapia…......... 36 

Figura 5 - Oxaliplatin Scale............................................................................. 40 

Figura 6 - Fluxograma para busca e seleção dos documentos em 

conformidade com o PRISMA........................................................ 52 

Figura 7 - Digrama de fluxo STROBE de recrutamento dos pacientes........... 60 

Figura 8 - Esquema de desenvolvimento da pesquisa...................................... 62 

Figura 9 - Boxplot da distribuição de idade dos pacientes............................... 76 

Figura 10 - Boxplot da distribuição do IMC dos pacientes................................ 77 

Figura 11 - Boxplot da distribuição do score de Lawton inicial e final dos 

pacientes.......................................................................................... 78 

Figura 12 - Persistência dos fatores clínicos observados durante o período de 

seguimento....................................................................................... 80 

Figura 13 - Incidências do desfecho de neurotoxidade, por número de paciente 81 

Figura 14 - Tempo de tratamento dos pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina até a ocorrência de Neuropatia (os símbolos + 

representam as censuras)................................................................. 88 

Figura 15 - Tempo de tratamento dos pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina até a ocorrência de neuropatia nos grupos sem e com 

ansiedade (os símbolos + representam as censuras)........................ 89 

Figura 16 - Tempo de tratamento até o desenvolvimento de neuropatia pelos 

pacientes expostos à quimioterapia com Oxaliplatina nos grupos 

de pacientes que utilizaram os protocolos CAPOX e FOLFOX (os 

símbolos + representam as censuras) .............................................. 91 



LISTA DE FIGURAS (continuação) 

Figura 17 - Tempo de tratamento dos pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina até a ocorrência de parestesia (os símbolos + 

representam as censuras) ................................................................. 98 

Figura 18 - Tempo de tratamento até o desenvolvimento de parestesia pelos 

pacientes expostos à quimioterapia com Oxaliplatina nos grupos 

de pacientes que utilizaram os protocolos CAPOX e FOLFOX (os 

símbolos + representam as censuras) .............................................. 99 

Figura 19 - Análise da Curva ROC para determinar ponto de corte para o 

escore preditivo para ocorrência de evento adverso de 

neurotoxidade.................................................................................. 109 

Figura 20 -  Tempo de tratamento dos pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina até a ocorrência de neurotoxicidade (os símbolos + 

representam as censuras) ................................................................. 111 

Figura 21 - Tempo de tratamento até o desenvolvimento de manifestações de 

neurotoxicidade pelos pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina nos grupos de pacientes que utilizaram os protocolos 

CAPOX e FOLFOX (os símbolos + representam as censuras)....... 112 

Figura 22 - Modelo preliminar de apoio ao cuidado multiprofissional para a 

preditividade do desenvolvimento de NPIO.................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 -  Estratégias de buscas por bases de dados. Rio de Janeiro, 2020.. 50 

Quadro 2 - Descrição das variáveis preditivas. Rio de Janeiro, 2020............ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Distribuição de frequência do número de sessões de 

quimioterapia realizados pelos pacientes. Rio de Janeiro, 2021.... 73 

Tabela 2 - Distribuição de frequências das variáveis que caracterizam os 

pacientes e seus tratamentos. Rio de janeiro, 2021........................ 74 

Tabela 3 - Principais estatísticas da idade, IMC e score de Lawton (SL) dos 

pacientes. Rio de Janeiro, 2021..................................................... 76 

Tabela 4 - Análise de Persistência dos Fatores Clínicos. Rio de Janeiro, 

2021.............................................................................................. 78 

Tabela 5 - Incidências do desfecho de neurotoxidade, por paciente. Rio de 

Janeiro, 2021................................................................................. 81 

Tabela 6 - Fatores associados a ocorrência de neuropatia. Rio de Janeiro, 

2021.............................................................................................. 83 

Tabela 7 - Variáveis quantitativas associadas à ocorrência de neuropatia. 

Rio de Janeiro, 2021..................................................................... 84 

Tabela 8 - Fatores preditivos associados à ocorrência de neuropatia em cada 

sessão de quimioterapia. Rio de janeiro, 2021............................. 85 

Tabela 9 - Análise da associação de variáveis quantitativas observadas em 

cada sessão de quimioterapia, com a ocorrência de neuropatia.... 86 

Tabela 10 - Tábua de sobrevivência de Kaplan Meier até a neuropatia. Rio 

de Jeniro, 2021.............................................................................. 87 

Tabela 11 - Estimativas pontuais e intervalares da média do tempo de 

tratamento do paciente exposto à quimioterapia com 

Oxaliplatina até a ocorrência de neuropatia, obtidas pelo método 

de Kaplan Meier, global e nos grupos de paciente sem e com 

ansiedade. Rio de Janeiro, 2021.................................................... 90 

Tabela 12 - Estimativas pontuais e intervalares da média do tempo de 

tratamento dos pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina até a ocorrência de neuropatia obtidas pelo método 

de Kaplan Meier, global, e nos grupos de pacientes que 

utilizavam os protocolos CAPOX e FOLFOX. Rio de Janeiro, 

2021.............................................................................................. 92 

Tabela 13 - Fatores associados a ocorrência de parestesia. Rio de Janeiro, 

2021.............................................................................................. 93 

Tabela 14 - Variáveis quantitativas associadas à ocorrência de parestesia. 

Rio de Janeiro, 2021..................................................................... 94 

Tabela 15 - Fatores preditivos associados à ocorrência de neuropatia em cada 

sessão de quimioterapia. Rio de janeiro, 2021.............................. 95 

Tabela 16 - Análise da associação de variáveis quantitativas observadas em 

cada sessão de quimioterapia, com a ocorrência de parestesia..... 96 

Tabela 17 - Tábua de sobrevivência de Kaplan Meier até a parestesia. Rio de 

Jeniro, 2021................................................................................... 97 

   



 LISTA DE TABELAS (continuação) 

  

Tabela 18 - Estimativas pontuais e intervalares da média do tempo de 

tratamento dos pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina até a ocorrência de parestesia obtidas pelo método 

de Kaplan Meier, global, e nos grupos de pacientes que 

utilizavam os protocolos CAPOX e FOLFOX. Rio de Janeiro, 

2021.............................................................................................. 100 

Tabela 19 - Fatores associados a ocorrência de neurotoxicidade por 

Oxaliplatina. Rio de Janeiro, 2021............................................... 101 

Tabela 20 - Variáveis quantitativas associadas à ocorrência de 

neurotoxicidade. Rio de Janeiro, 2021.......................................... 102 

Tabela 21 - Fatores preditivos associados à ocorrência de neurotoxicidade 

em cada sessão de quimioterapia. Rio de janeiro, 2021................ 103 

Tabela 22 - Análise da associação de variáveis quantitativas observadas em 

cada sessão de quimioterapia, com a ocorrência de 

neurotoxicidade por Oxaliplatina................................................. 106 

Tabela 23 - Resultados do oodelo logístico estimado usando regressores para 

a ocorrência de eventos de neurotoxidade por tratamento com 

Oxaliplatina, nessa amostra. Rio de Janeiro, 2021....................... 107 

Tabela 24 - Determinação dos pesos de cada fator na determinação do score. 

Rio de Janeiro, 2021..................................................................... 108 

Tabela 25 - Tábua de sobrevivência de Kaplan Meier até a neurotoxicidade. 

Rio de Jeneiro, 2021...................................................................... 110 

Tabela 26 - Estimativas pontuais e intervalares da média do tempo de 

tratamento dos pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina até a ocorrência de neurotoxicidade obtidas pelo 

método de Kaplan Meier, global, e nos grupos de pacientes que 

utilizavam os protocolos CAPOX e FOLFOX. Rio de Janeiro, 

2021.............................................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

AIVD Avaliação das Atividades Instrumentais de Vida Diária 

ANPPS Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde  

ASCO American Society of Clinical Oncology  

CAPOX Oxaliplatina + Capecitabina 

CBC Colégio Brasileiro de Cirurgiões  

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CINAHL Cumulative Index to Nursing & Allied Health 

COFEN  Conselho Federal de Enfermagem 

CQTA Central de Quimioterapia Adulto  

CRPT Canais Receptores de Potencial Transitório 

CTC  Critérios de Toxicidade Comum 

CTCAE Critérios Terminológicos Comuns para Eventos/Common Terminology 

Criteria for Adverse Events 

CV Coeficiente de Variação  

DM Diabetes Mellitus 

DNA Ácido Desoxirribonucleico 

ENMG Eletroneuromiografia  

EPEAN Efeitos Adversos de Neurotoxidade 

EUA Estados Unidos da América 

FDA Food and Drug Administration  

FOLFOX Oxaliplatina + Leucovorin + 5-Fluorouracil  

GRD Gânglios Radiculares Dorsais/Gânglios da Raíz Dorsal 

HAS Hipertensão Arterial Sistêmica  

Hb Hemoglobina  

IARC International Agency for Research on Cancer  

IBECS Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud  

IDEA International Duration Evaluation of Adjuvant Chamotherapy 

IMC Índice de Massa Corpórea 

INCA Instituto Nacional do Câncer 

IST Índice de Segurança Técnica  

NCCN National Comprehensive Cancer Network 

NCI National Cancer Institute 



LISTA DE ABREVIATURAS (continuação) 

 

NIH National Institutes of Health 

NPIQ Neuropatia Periférica Induzida por Quimioterapia  

NSP  Neuropatia Sensorial Periférica 

OCT  Transportador de Cátions Orgânicos 

OMS Organização Mundial da Saúde 

OR Odds Ratio 

PA Potenciais de Ação 

PNAO Política Nacional de Atenção Oncológica  

PRISMA  Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis 

RNA Ácido Desoxirribonucleico 

RNAm RNA mensageiro  

SCP Sistema de Classificação de Pacientes 

SL Score de Lawton 

SMP Síndrome mão-pé 

SNA Sistema Nervoso Autônomo  

SNC Sistema Nervoso Central 

SNP Sistema Nervoso Periférico  

SNPS Sistema Nervoso Parasimpático 

SNS Sistema Nervoso Somático 

SNS Sistema Nervoso Simpático  

STAs Servicos de Terapia Antineoplásica 

STROBE  Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology 

SUS Sistema Único de Saúde  

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TRPA1 Receptor de Potencial Transitório Anquirina 1  

TRPM8 Receptor de Potencial Transitório Melastatina tipo 8 

TRPV1 Receptor de Potencial Transitório Vanilóide do tipo 1 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................... ....... 20 

1.1 Patogenia da neuropatia induzida por oxaliplatina ................................................ 27 

1.2 Prevenção, diagnóstico e tratamento da npio ......................................................... 35 

1.3 Lacuna de pesquisa ................................................................................................ 42 

1.4 Justificativa ............................................................................................................ 43 

1.5 Questão de pesquisa ............................................................................................... 45 

1.6 Tese proposta ......................................................................................................... 45 

2 OBJETIVOS E CONTRIBUIÇÕES ........................................................................... 48 

3 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA........................................................ 49 

4 MÉTODO .................................................................................................................... 58 

4.1 Delineamento do estudo ......................................................................................... 58 

4.2 Local do estudo ...................................................................................................... 59 

4.3 População e amostra .............................................................................................. 59 

4.4 Critérios de inclusão .............................................................................................. 61 

4.5 Critérios de exclusão .............................................................................................. 61 

4.6 Perda de seguimento .............................................................................................. 61 

4.7 Etapas do acompanhamento da coorte ................................................................... 61 

4.8 Desenvolvimento das etapas e coleta de dados ...................................................... 63 

4.9 Instrumentos de pesquisa ....................................................................................... 64 

4.10 Aspectos éticos ..................................................................................................... 66 

4.11 Descrição operacional de variáveis ...................................................................... 67 

4.12 Análise estatística ................................................................................................. 68 

5 RESULTADOS ........................................................................................................... 71 

5.1 Perfil dos pacientes e seus tratamentos .................................................................. 72 

5.2 Fatores clínicos associados à ocorrência de neuropatia ......................................... 82 

5.3 Variáveis quantitativas na linha de base associadas à neuropatia .......................... 83 

5.4 Fatores preditivos medidos em cada sessão de quimioterapia associados à 

neuropatia ..................................................................................................................... 84 

5.5 Variáveis quantitativas medidas em cada sessão de quimioterapia associadas à 

neuropatia ..................................................................................................................... 85 

5.6 Análise do tempo de tratamento até o desfecho de ................................................ 87 

5.7 Fatores clínicos associados à ocorrência de parestesia .......................................... 92 

5.8 variáveis quantitativas na linha de base associadas à parestesia ............................ 93 

5.9 Fatores preditivos medidos em cada sessão de quimioterapia associados à 

parestesia......................................................................................................................94 

5.10 Variáveis quantitativas medidas em cada sessão de quimioterapia associadas à 

parestesia..................................................................................................................... 96 

5.11 Análise do tempo de tratamento até o desfecho de parestesia ............................. 97 

5.12 Fatores clínicos associados à ocorrência de neurotoxicidade por oxaliplatina .. 100 



5.13 Variáveis quantitativas na linha de base associadas à ocorrência de 

neurotoxicidade por oxaliplatina ................................................................................ 101 

5.14 Fatores preditivos medidos em cada sessão de quimioterapia associados à 

ocorrência de neurotoxicidade por oxaliplatina ......................................................... 102 

5.15 Variáveis quantitativas medidas em cada sessão de quimioterapia associadas à 

ocorrência de neurotoxicidade por oxaliplatina.........................................................107 

5.16 Construção de um score preditivo para a ocorrência de neurotoxicidade em 

vigência de quimioterapia com oxaliplatina..............................................................108 

5.17 análise do tempo de tratamento até a ocorrênciade alguma manifestação de 

neurotoxicidade .......................................................................................................... 110 

 5.18 Modelo preliminar da preditividade clínica de desenvolvimento da npio para             

apoio ao cuidado multiprofissional.............................................................................113 

6 DISCUSSÃO ............................................................................................................. 116 

7 CONCLUSÃO ........................................................................................................... 129 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 131 

ANEXOS ...................................................................................................................... 146 

Anexo I - STROBE .................................................................................................... 146 

Anexo II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ......................................... 147 

Anexo III - Escala de Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) .................. 152 

Anexo IV - Parecer Consubstanciado do CEP ........................................................... 159 

APÊNDICE .................................................................................................................. 168 

Apêndice I - Formulário de coleta de dados .............................................................. 168 

 

 

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O que nos torna capazes de cuidar, é, acima de tudo, observar a construção do 

próprio cuidado; do cuidado que protagoniza o paciente e do que se faz importante para 

ele, quando o próprio cuidado é oferecido. Analisar com empatia, dialogar com 

compassividade.          

 A produção desse material, se deu pela observação, incômoda, de como alguns 

sintomas relacionados à toxicidade secundária ao tratamento quimioterápico, poderia ser 

ainda mais incômoda a quem vivenciava, por vezes, silenciosamente, o que era descrito 

como “normal”, em detrimento de que não se deve “normalizar” o que é, tecnicamente, 

esperado.          

 Na perspectiva problematizadora do que concerne o ato de cuidar, tal incômodo 

reverberou-se em inquietação de pesquisa, considerando a produção do conhecimento 

sobre o cuidado de enfermagem e sua contribuição para o fortalecimento da práxis em 

saúde.            

 No que se refere aos cuidados clínicos, é salutar compreender que há uma relação 

intrínseca e dinâmica entre o saber e a (re)elaboração de um novo saber fazer. É plausível, 

e necessário, questionar o que é feito com o intuito de apreender a ação do cuidar, 

relevando a fundamentação teórica vigente e sempre buscando seu aperfeiçoamento, 

considerando as tendências e os desafios da atualidade (SALVIANO et al., 2016). 

 Em consonância com o que fundamentam as bases teóricas de onde se originam o 

constructo do cuidado em si e suas relações com a epistemologia do cuidado de 

enfermagem, suas bases teóricas, filosóficas e históricas, relativas à profissão, essa 

pesquisa se debruça sobre a discussão de uma tecnologia que apoie a predição clínica de 

um agravo não prevenível, que pode comprometer a continuidade do tratamento e, não 

obstante a qualidade de vida de inúmeros pacientes.      

 Esse cuidado se (re)constrói à medida em que se torna altamente especializado, 

sem, contudo, desconsiderar seus aspectos generalistas. A equipe de enfermagem se 

enuncia em todas as etapas de atenção à saúde do paciente oncológico - desde a detecção 

precoce aos cuidados ao fim de fim de vida - é profícuo, então, que, produza tecnologias 

e inovações que possam apoiar a tomada de decisão sobre o cuidado, que não se encerra 

exclusivamente sobre seus membros, mas é compartilhado em outras searas profissionais  

e que deve se ocupar em refletir intervenções plurais e ao mesmo tempo replicáveis à 

cenários individuais, pautadas em evidências e que considerem as implicações sistêmicas 



 

 

das neoplasias e suas respectivas linhas de tratamento.       
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1 INTRODUÇÃO 

 

A determinação do fundamento lógico, do valor e da importância objetiva da 

enfermagem, não somente nos termos de arte, mas como ciência em construção, 

concretizada por uma prática investigativa, reconhecidamente consistente, e/ou, 

sobretudo, como prática cientifica assistencial reconhecida, legalmente, no campo das 

ciencias da saúde, está centrada na compreensão da epistemologia do cuidado de 

enfermagem, uma seara originalmente filosófica, que dá voz ao conhecimento científico 

e sua trajetória evolutiva, compreendendo as dimensões históricas, teóricas, filosóficas, 

espirituais e de prática social (CARVALHO, 2009; SALVIANO et al., 2016).   

 Historicamente, o lugar de fala da práxis de enfermagem, ocupa-se da assistência. 

Desde o cuidado aos vulneráveis, passando pela gerra e distinguindo-se em inúmeras 

especialidades, sem, contudo, distanciar-se de seus saberes generalistas. Não obstante, 

essa práxis também se encontra no exercício do cuidado oncológico, em seus mais 

variados espaços de atenção - da prevenção primária aos cuidados ao fim de vida.   

 Permeando diversos cenários, diante da magnitude do câncer como o principal 

problema de saúde pública do mundo, vigente entre as quatro principais causas de morte 

prematuras, as que ocorrem antes dos 70 anos, em diversos países do mundo (BRAY et 

al., 2018), o cuidado de enfermagem assevera cada vez mais ações que impliquem no 

diagnóstico precoce e no manejo seguro e eficiente dos pacientes acometidos.   

 Seguindo o perfil das doenças e agravos não transmissíveis, as estimativas 

apontam 625 mil casos novos de câncer, no Brasil, apenas no biênio 2020-2022. Os casos 

de pele não melanoma, mama feminina e próstata, cólon e reto, além de estômago, estarão 

entre os mais incidentes (Instituto Nacional do Câncer - INCA, 2019).   

De modo igualmente fundamental às estimativas de incidência e magnitude, é, tão 

logo quanto possível, iniciar-se o tratamento indicado. Acerca desse aspecto, em linhas 

gerais, os pacientes oncológicos serão, em algum momento do seu curso clínico, 

submetidos às três principais modalidades terapêuticas para tratamento do Câncer, de 

modo isolado ou concomitantes. São elas: Cirurgia, Quimioterapia, Radioterapia.   

 No que se refere à quimioterapia, desenvolvida terapêuticamente entre as décadas 

de 1950 e 1960, como estratégia de tratamento para pacientes com doença onco-

hematológica e, à época, também dirigida a um pequeno número de tumores sólidos; essa 

apresentou como principal obstáculo para a eficácia clínica, a toxicidade aos tecidos 

viáveis e o desenvolvimento de resistência celular aos fármacos. O refinamento da 
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compreensão dos mecanismos de cinética tumoral através do desvelamento do ciclo 

celular, a aplicação de técnicas de biologia molecular para avaliar perfis de expressão 

gênica de células viáveis e malignas ao nível de DNA/RNA e proteínas, permitiram a 

identificação de mecanismos pelos quais a quimioterapia exerce seus efeitos antitumorais 

e ativa a apoptose. A esse arsenal, soma-se ainda, o detalhamento de informações acerca 

de eventos genéticos e moleculares das células neoplásicas, que podem conferir 

quimiossensibilidade ao tratamento sistêmico.  A compreensão das vias moleculares pelas 

quais a quimioterapia exerce sua atividade citotóxica e pelas quais a mudança genética 

pode resultar em resistência à quimioterapia é diretiva à escolha de fármacos pautados 

em parâmetros cada vez mais individualizados, de modo a promover uma relação direta 

entre o diagnóstico molecular e a terapia citotóxica, o que implica em desfechos clínicos 

melhores, no sentido de promover maior qualidade de vida (CHU, 2013).        

Ainda no que se refere à toxicidade, por essa tem-se a definição de “característica 

de substância que, ao entrar em contato ou após penetração em um organismo, apresenta 

a propriedade de causar uma disfunção molecular, celular ou orgânica” (NARDIN, 2013). 

Faz-se necessário revisitar alguns conceitos de toxicologia básica, para compreender a 

dimensão dessa entidade no gerenciamento clínico de pacientes oncológicos. Nesse 

sentido, três elementos devem ser considerados:  

 - A existência de uma substância química capaz de produzir uma determinada 

resposta/efeito em um organismo; 

 - As caracteristicas do organismo, tecido ou célula sobre as quais a substância 

pode agir; 

 - O efeito da substância sobre o organismo deve ser considerado nocivo ao 

mesmo.  

 Sobre esse último elemento deve-se considerar que a importância do efeito 

causado por um agente citotóxico está relacionada com a dose ao qual o organismo foi 

exposto, bem como a dose que foi absorvida, o que determina a relação dose-efeito. Nesse 

sentido, quanto maior a dose do agente ao qual o rganismo foi exposto, maior será o seu 

efeito no tecido ou célula-alvo, porém, diferentes perfis da curva de dose e efeito podem 

ser observados, a depender da natureza do agente citotóxico em questão. Já a relação 

dose-resposta refere-se à proporção de uma população de organismos que manifestará o 

efeito biológico do agente citotóxico. Notadamente, a resposta será a taxa de incidência 

de um efeito (NARDIN, 2013). 
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 Compreender o impacto desses efeitos sobre uma de terminada população, exige 

ainda a descrição de outros dois conceitos (NARDIN, 2013):  

  - Toxicocinética: passagem da molécula de determinado agente citotóxico pelas 

membranas biológicas, sua interação com as proteínas plasmáticas e a maneira de 

distribuição pelo organismo até atingir o tecido-alvo. 

  - Toxicodinâmica:  se ocupa especificamente em descrever e compreender a 

relação que existe entre a dose de um agente citotóxico e a resposta tóxica em si, 

explicando os mecanismos de ação implicados na produção do efeito tóxico que se 

manisfesta nos diversos alvos biológicos (receptor, célula, organismo, população). 

 Na representação gráfica dos efeitos citotóxicos de um agente químico, observa-

se que os metabólitos tóxicos de um agente citotóxico, podem assumir vias distintas, do 

que se ocupa a toxicocinética (Figura 1): 

 

Figura 1 - Representação dos efeitos tóxicos de um agente químico 

 

 

Fonte: Klassen e Watkinsii (2012). 

 

 Os metabólitos tóxicos de um agente citotóxico podem ser ativados por 

metabólitos não tóxicos ou ainda sofrerem detoxificação e por fim, serem excretados. 

Podem ainda serem produtos ou causarem efeito farmacológico e não obstante, cursarem 

com efeito patológico ou dano ao DNA, alterando-o.       

Sob esse aspecto, a importância dos eventos citotóxicos causados pela 

quimioterapia sobre a predição da continuidade de tratamento, mesmo em face de 

benefício clínico e sobre a qualidade de vida dos pacientes, é um aspecto tão bem 
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ponderado por especialistas multiprofissionais em oncologia, que se torna alvo de tanta 

vigilância quanto o próprio desfecho clínico. Acerca da equipe de enfermagem, 

identificar, graduar e reconhecer manifestações clínicas de eventos citotóxicos é 

especialmente importante para o manejo seguro de pacientes em vigência de tratamento 

quimioterápico, uma vez que os Servicos de Terapia Antineoplásica (STAs) são 

gerenciados por enfermeiros - responsáveis técnicos e infusionistas. Notadamente, nessa 

seara, o cuidado empregado busca ser atento e vigilante, identificando aspectos de 

toxicidade “normalizados” pelos pacientes, dado o curso do tratamento, sem, contudo, 

serem instruídos a relativizarem a diferença entre “normal” e “esperado”, em detrimento 

do próprio conforto.           

 Prioritariamente, ser enfermeiro, traz em si íntima relação com acurácia de 

observação; um tipo de cuidado, que se estende para além do que e perceptivel aos olhos; 

compreendendo nao apenas o que lhe é dito explicitamente (SALVIANO et al., 2016).  

 Ainda que pesem os elementos latentes que compõem o cuidado, a tangibilidade 

do que é observado, se faz necessária, a fim de mensurar o fenômeno e subsidiar 

intervenções mais assertivas que demonstrem sua evolução. Nesse sentido, os Critérios 

Terminológicos Comuns para Eventos Adversos (CTCAE), previamente nomeados de 

Critérios de Toxicidade Comum (CTC ou NCI-CTC), são, como o próprio nome sugere, 

um conjunto de critérios para a classificação padronizada dos efeitos adversos usuais, 

observados no emprego de medicamentos para tratamento do câncer (National Institutes 

of Health- NIH, 2021).  

O sistema CTCAE é de autoria do Instituto Nacional de Câncer dos EUA (NCI). 

Sua última versão, 5.0, foi lançada em 27 de novembro de 2017 e seu uso é amplamente 

agregado em muitas publicações que se debruçam sobre estudos que vão além da 

perspectiva clínica, codificam suas observações com base no sistema CTCAE, no que se 

refere à parâmetros como qualidade de vida, atividades instrumentais da vida diária, etc. 

O instrumento se utliza de mensuração em graus de acometimento, de 1 a 5, aumentanto 

quantitativamente conforme a complexidade. Condições e sintomas específicos podem 

ter valores ou comentários descritivos para cada nível, porém, a diretriz geral é: 

 

1 - Suave 

2 - Moderado 

3 - Grave 

4 - Ameaça à vida 
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5 - Morte  

Em paralelo, diferentes classes de agentes citotóxicos estão envolvidas com a 

fisiopatologia de diferentes graus de desenvolvimento de algum tipo de toxicidade em 

indivíduos expostos aos inúmeros protocolos quimioterápicos existentes. Dentre os 

antineoplásicos mais intrincados nesse processo, está a Oxaliplatina, pertencente ao grupo 

dos agentes alquilantes e ao subgrupo dos derivados de platina, amplamente empregada 

no tratamento de neoplasias do trato gastrointestinal, e descrita como principal agente 

etiológico da Neuropatia Periférica Induzida por Quimioterapia (NPIQ), muito embora 

outros agentes também manifestem esse evento, à exemplo de outros derivados de platina, 

como a Cisplatina, dos taxanos e alcalóides da vinca. 

Mielossupressão, anemia e trombocitopenia também estão descritos como 

resultados de toxicidade ao uso de Oxaliplatina (ALCINDOR; BEAUGER, 2011).  

A Oxaliplatina, foi aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) em 

agosto de 2002, em combinação com infusão de 5-fluorouracil e Ácido folínico, indicada 

para o tratamento adjuvante do câncer colorretal estágio III após ressecção do tumor 

primário e para o tratamento do câncer colorretal metastático (MEYERHARDT; 

MAYER, 2005; NOEPEL-DUENNEBACKE et al., 2018).     

 Adicionalmente, alguns estudos destacam o uso off-label de Oxaliplatina, 

observado em outras topografias, ainda com destaque para o trato gastrointestinal. Quais 

sejam:  

 - Adenocarcinoma biliar avançado em combinação com Capecitabina ou Gemcitabina 

(ANDRÉ et al., 2004; NEHLS et al., 2008). 

 - Leucemia linfocítica crônica refratária em combinação com Fludarabina, Citarabina e 

Rituximab (TSIMBERIDOU et al., 2008). 

 - Câncer esofágico e gástrico em combinação com Epirubicina ou Capecitabina ou 

Docetaxel, Ácido folínico e Fluorouracil (AL-BATRAN et al., 2008; CONROY et al., 

2010; CUNNINGHAM et al., 2008). 

 - Tumores neuroendócrinos refratários em combinação com Capecitabina (BAJETTA et 

al., 2007). 

 - Linfoma não-Hodgkin refratário ou recaído em combinação com Gemcitabina e 

Rituximab (LÓPEZ et al., 2008). 

 - Câncer de ovário avançado (DIERAS et al., 2002). 

 - Câncer pancreático avançado em combinação com Capecitabina ou Fluorouracil, Ácido 

folínico e Irinotecano (CONROY et al., 2011; XIONG et al., 2008).  
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 - Câncer de testículo refratário em combinação com Gemcitabina e Paclitaxel 

(BOKEMEYER et al., 2008). 

 Os registros supracitados acerca da magnitude do câncer no Brasil, evidenciam 

que as neoplasias gástricas e colorretais figuram dentre as mais incidentes em ambos os 

gêneros, e, de acordo com critérios e protocolos clínicos, muitos pacientes serão 

submetidos a esquemas citotóxicos com Oxaliplatina, incluindo ainda, aqueles que podem 

se beneficiar com o seu uso para diagnósticos em outras topografias; o que poderá 

concorrer para a experiência da Neuropatia Periférica Induzida por Oxaliplatina (NPIO).  

 A esse respeito, tem-se que: a NPIO é um efeito colateral grave e potencialmente 

permanente (GRISOLD et al., 2012) que pode ser subdividida em aguda e crônica. A 

NPIO aguda pode ser deflagrada pela exposição ao frio e ocorre em 85-95% dos pacientes 

após o tratamento à base de Oxaliplatina (EWERTZ; QVORTRUP; ECKHOFF, 2016; 

HAN et al., 2016; JAMIE et al., 2016).  

É caracterizada pela parestesia periférica sensível ao frio, formigamento, 

dormência, pressão e alodínia, de início concomitante à infusão da Oxaliplatina ou após 

sua administração, com resolução em poucos dias após - 03 a 05. Membros superiores e 

inferiores, lábios e garganta podem ser afetados, além de sensações incomuns na língua, 

mandíbula, olhos e músculos, agravando-se com fasciculação muscular, espasmo tetânico 

e contração prolongada (GROLLEAU et al., 2001). Embora transitória, a NPIO aguda é 

perturbadora para os pacientes. Além disso, tem sido relatado que pacientes com mais 

sintomas agudos são também aqueles que desenvolverão neurotoxicidade crônica mais 

grave (ARGYRIOU et al., 2013).  

A NPIO crônica é dose cumulativa, prevalente em 10 a 15% dos pacientes 

expostos à Oxaliplatina. Nesse caso, os sintomas neuropáticos podem se apresentar em 

vigência de dose cumulativa entre 540 e 850 mg/m², o equivalente a 09 a 10 ciclos com 

uma dose de 85 mg/m² ou 6 ciclos a uma dose de 130 mg/m² (DE GRAMONT et al., 

2000). Supõe-se que o estabelecimento das manifestações clínicas de caráter crônico é 

devido a uma perda sensorial crônica, ocasionada por danos dos neurônios dos gânglios 

radiculares dorsais/gânglios da raíz dorsal (GRD) (AVAN et al., 2015; CAVALETTI et 

al., 2001; MARMIROLI et al., 2017).  

A NPIO crônica pode culminar, além da parestesia persistente, em perda de 

sensação e mudanças na propriocepção que afetam as atividades de vida diária, como a 

escrita, a preensão e demais tarefas que requerem coordenação motora. Ao término do 

tratamento, os sinais e sintomas da NPIO crônica se resolvem gradualmente entre 6 e 12 
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meses, ou podem perdurar por anos, sem resolução completa (DE GRAMONT et al., 

2000; BEIJERS; MOLS; VREUGDENHIL, 2014; PACHMAN et al., 2015). 

Nota-se, portanto, que as manifestações de neuropatia sensorial periférica agudas 

e crônicas, ocasionadas pelo uso da Oxaliplatina, são descritas desde os primeiros estudos 

que corroboraram com o seu emprego, por DeGramond (2000) e ainda por estudos que 

se destinaram a compreender o mecanismo de ação desta entidade clínica, por Grolleau 

et al. (2001).     

Desse modo, o conhecimento dos fatores clínicos preditivos de NPIO pode 

subsidiar estratégias de cuidado mais assertivas para a equipe de enfermagem atuante nos 

STAs. O uso de instrumentos já validados para a mensuração da toxicidade inerente ao 

tratamento quimioterápico, como o Common Terminology Criteria for Adverse Events 

(CTCAE) v5.0 (NCI, 2017), pode tornar mais fluida a comunicação entre a equipe 

multiprofissional, no que se refere ao estadiamento dos graus de acometimento da 

toxicidade, além de possibilitar a avaliação do progresso quanto a melhora 

sintomatológica, contribuindo para a minimização de interrupções, para a  manutenção 

da dose efetiva das drogas quimioterápicas, e evitando a postergação de ciclos 

quimioterápicos, o que, sabidamente, contribui para o sucesso dos desfechos primários 

de tratamento.   

Usualmente, as manifestações agudas podem ser interpretadas como reações de 

hipersensibilidade pelos pacientes, dado o caráter de incômodo e de ansiedade que tais 

manifestações causam. Nesse sentido, é providencial diferenciar os eventos agudos de 

reações de hipersensibilidade (FREITAS; FULY, 2020). Educar os pacientes e agir de 

modo assertivo, também implicam em um cuidado diferenciado. 

Uma das formas de gerenciamento seguro da assistência aos pacientes em 

vigência de tratamento quimioterápico é o reconhecimento de fatores que podem implicar 

no desenvolvimento e/ou agravamento das toxicidades inerentes à terapêutica, a fim de 

que se desenvolvam estratégias para a tomada de decisão colaborativa e integrada que, da 

prevenção ao manejo, empreguem benefícios (PIRES; FULY, 2020).  

O conhecimento fisiopatológico da Neuropatia Sensorial Periférica, a 

compreensão de conceitos relacionados à farmacodinâmica, farmacocinética, 

farmacotoxicidade e farmacovigilância são estruturais para o cuidado de enfermagem, no 

que se refere a atuação em STAs, no que se refere a segurança do paciente (PIRES; FULY, 

2020).  

 



27 

 

 

1.1 PATOGENIA DA NEUROPATIA INDUZIDA POR OXALIPLATINA 

 

A Neuropatia Sensorial Periférica (NSP) é descrita como a toxicidade 

neurológica mais frequente, secundária ao tratamento quimioterápico (VELASCO; 

BRUNA, 2010). Sabidamente, o impacto desse evento sobre os pacientes envolve o 

comprometimento das atividades de vida diária e interfere diretamente na qualidade de 

vida (SPECK et al., 2012).  

A respeito da Neuropatia Sensorial Periférica tem-se: é uma circunstância por 

meio da qual os nervos do sistema nervoso periférico (SNP) apresentam disfunções. 

O SNP é uma divisão do sistema nervoso que contempla todo o tecido nervoso 

encontrado fora da caixa craniana e do canal vertebral, composto por nervos periféricos - 

espinhais, cranianos e autonômicos - além dos gânglios; cuja função é transmitir impulsos 

elétricos com informações motoras e sensoriais entre o sistema nervoso central (SNC) - 

cérebro e medula espinhal - e os demais tecidos da periferia corporal. O SNP é composto 

funcionalmente em sistema nervoso autônomo (SNA) e sistema nervoso somático (SNS). 

O primeiro é responsável pelo controle involuntário de células da musculatura cardíaca, 

lisa e tecido glandular e é subdividido em sistema nervoso simpático (SNS) e sistema 

nervoso parasimpático (SNPS). O segundo é responsável pelo conrole voluntário dos 

músculos esqueléticos e pelo processamento das sensações somáticas (LINHARES, 

2021). 

No que tange as estruturas funcionais do SNP, tem-se os nervos periféricos. Cada 

nervo compreende um feixe de muitas fibras nervosas, os axônios. Cada fibra nervosa é 

a extensão de um neurônio cujo corpo celular é mantido dentro da substância cinzenta da 

medula espinhal e, portanto, pertence ao SNC ou dentro dos gânglios do SNP. Os 

neurônios periféricos que conduzem informações para o SNC, são denominados aferentes 

ou sensitivos e transmitem uma variedade de impulsos provenientes de receptores 

sensitivos e dos órgãos sensoriais, à exemplo de sensações gerais como toque, dor, 

temperatura e propriocepção.  Os neurônios que conduzem informações do SNC para a 

periferia, são eferentes ou motores e transitam informações gerais do sistema nervoso para 

os órgãos efetores, à exemplo dos músculos esqueléticos, órgãos viscerais e glândulas 

(LINHARES, 2021). 

A topografia de saída do SNC determina ainda, funcionalmente, a classificação de 

nervos em cranianos ou espinhais. Os nervos cranianos manifestam-se da base do 

cérebro/tronco cerebral, enquanto os nervos espinhais deixam o SNC pela medula espinhal. 
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Ao todo, somam-se 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. Acerca 

dos nervos espinhais (Figura 2), cuja compreensão neuro-anatômica é fundamental para a 

elucidação da NPIO, tem-se que:  cada nervo espinal emerge como várias pequenas raízes 

ou radículas que se unem para formar duas raízes principais. A raiz anterior transporta fibras 

motoras de neurônios cujos corpos celulares estão localizados no corno anterior da medula 

espinhal. A raiz posterior transporta fibras sensitivas de neurônios cujos corpos celulares se 

encontram no gânglio da raiz dorsal. Ambas se unem subsequentemente para formar 

o nervo espinhal propriamente dito, que transporta fibras mistas - sensoriais, motoras e 

autonômicas. Por sua vez, os nervos espinhais deixam a coluna vertebral através 

dos forames intervertebrais localizados entre duas vértebras adjacentes. Cada nervo espinal 

divide-se então em dois ramos chamados de ramo posterior/dorsal e ramo anterior/ventral, 

ambos carregando fibras mistas. Os ramos posteriores deslocam-se posteriormente e 

dividem-se em ramificações que inervam estruturas pós-vertebrais. Os ramos 

anteriores inervam a pele e os músculos dos membros e do tronco anterior (LINHARES, 

2021).  

 

Figura 2 - Diagrama anterior das meninges espinhais e raízes nervosas 

 

 

Fonte: Linhares (2021). 
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Posto que a NSP tem amplo espectro sintomático, esta será abordada neste estudo, 

para designar o conjunto de percepções sensoriais experimentados pelo paciente quando 

exposto à Oxaliplatina, quais sejam: parestesia e dor. No que se refere especificamente à 

neuropatia associada à Oxaliplatina, sabe-se que pode haver o comprometimento de 

diferentes tipos de células, das mais variadas maneiras, que terminam por causar 

neuropatia, mediante a complexa interação de células sensoriais, neurônios, células da 

glia e células efetoras.  

Desse modo, a compreensão da origem da NPIO está diretamente relacionada à 

observação das manifestações clínicas do início do evento. O caráter fugaz da NPIO 

aguda sugere claramente uma interação com alvos celulares capazes de permitir 

rapidamente o início dos sintomas. A resolução completa desses sintomas ao longo de 03 

a 05 dias, mostra uma alteração funcional, e não estrutural. Esse mecanismo transitório, 

que descreve a NPIO aguda, se deve à interferência reversível de Oxaliplatina com canais 

de íons Sódio (Na+), presentes na membrana citoplasmática dos NRDs. A Oxaliplatina é 

capaz de retardar a inativação dos canais de Na+; efeito que pode ser potencializado pela 

exposição ao frio (ADELSBERGER et al., 2000; GAMELIN et al., 2002; KAWASHIRI 

et al., 2012; KRISHNAN et al., 2006; PARK; LIN; KIERNAN, 2012). O resfriamento do 

ambiente pode ainda retardar a ativação dos canais axonais de potássio, modificando 

assim a excitabilidade axonal (BENOIT et al., 2006). 

Um canal iônico, por sua vez, pode ser entendido como um condutor elétrico 

hidrofílico para íons, através da membrana celular. Os canais de Sódio (Na+), Potássio 

(K+) e Cálcio (Ca2+) das células excitáveis, são sensíveis à voltagem e cada um exerce 

uma função fisiológica capaz de gerar um efeito. Desse modo, os canais de Sódio geram 

potenciais de ação (PA) e aumentam a excitabilidade celular; os canais de Potássio 

controlam a excitabilidade celular, através do controle dos disparos de PA, pela 

repolarização celular. Os canais de Cálcio participam da secreção de neurotransmissores 

e hormônios, contração muscular e sinalização intracelular. De modo genérico, esses 

canais são ativados por alterações de diferença de potencial elétrico perto do canal; o que 

é especialmente importante no tecido neuronal e nos musculares excitáveis, permitindo 

uma rápida e coordenada despolarização em resposta a alterações de tensão, propagando 

direcionalmente os sinais eléctricos (LEÃO, 2021).  

Tão importante quanto elucidar a neuroanatomia do SNP, é trazer clareza à 

compreensão dos mecanismos NPIO, aguda e crônica, que não são idênticos e, por isso, 

são um grande desafio ao manejo clínico. Na NPIO aguda ocorre alteração dos canais de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico
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Sódio, Potássio e Cálcio, além dos canais receptores de potencial transitório (CRPT), na 

proteína OCT2, e nas células gliais. Por conseguinte, diferente da NPIO aguda, na NPIO 

crônica, os mecanismos mais relevantes são nucleares, à citar danos no DNA, dano 

mitocondrial, sobrecarga de estresse oxidativo, ativação da glia e neuroinflamação 

(KANG et al., 2020). Acerca do desvelamento da NPIO aguda, um série de elucidações 

se fazem necessárias. 

Um dos metabólitos ativos da Oxaliplatina, o Oxalato pode alterar as propriedades 

funcionais dos canais de Sódio, resultando em um alargamento do período do estado 

aberto desses canais e a consequente hiper-excitabilidade de neurônios sensoriais GRD. 

Estudos in vitro demonstraram que estas alterações induziram descargas ectópicas que 

levam aos sintomas típicos da parestesia induzida pela Oxaliplatina (GROLLEAU et al., 

2001; WEBSTER et al., 2009).  

Os canais de Potássio, por sua vez, são envolvidos na regulação da excitabilidade 

neuronal sensorial e da dor (LAINEZ et al., 2019). É demonstrado que a NPIO é capaz 

de culminar em neuropatia funcional devido a anormalidades nos canais de Potássio, 

aumentando a expressão dos canais pró-excitatórios, assim como os canais ativados pela 

hiperpolarização (ALEXIA et al., 2008; JULIETTE et al., 2011). Além disso, a 

hiperexcitabilidade induzida por Oxaliplatina foi reduzida após a ativação de canais 

axonais lentos de Potássio o que infere que a prevenção da NPIO deve ser pautada na 

proteção dos canais iônicos (SITTL et al., 2010). 

Quanto aos canais de Cálcio, foi sugerido que a alteração da homeostase desses 

canais pela Oxaliplatina pode desempenhar papel fundamental na patogênese de danos 

aos nervos do SNP. Essa demonstração em estudos observacionais, adicionou à prática 

clínica a administração intravenosa de Gluconato de Cálcio e Sulfato de Magnésio 1h 

antes e após cada infusão de Oxaliplatina, que foi prescrita para reduzir a neuropatia 

subsequente (SIAU; BENNETT, 2006). Em contrapartida, 02 estudos, 01 revisão 

sistemática, que incluiu 694 pacientes de cinco ensaios publicados entre 2010 e 2014 e 

01 ensaio piloto, não incluído na revisão sistemática, confirmaram que não houve efeito 

benéfico sobre a incidência de neuropatia GII ou neurotoxicidade crônica diante de 

infusões de Ca/Mg para a prevenção da NPIO (JORDAN et al., 2016). Um outro ensaio 

clínico randomizado, controlado por placebo, avaliou a infusão de Ca/Mg para a 

prevenção da NPIO aguda e envolveu 20 pacientes, além da avaliação por 

Eletroneuromiografia (ENMG) e escores de hiperexcitabilidade do nervo motor. Os 

autores concluíram que não houve diferenças entre aqueles que receberam Ca/Mg x 
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placebo na ENMG ou para sintomas de neurotoxicidade aguda relatados pelos pacientes 

(HAN et al., 2013). 

A exposição à Oxaliplatina resulta ainda, na adaptação do RNA mensageiro 

(RNAm) de alguns CRPT, em GRD, em demonstrações in vitro. São eles: TRPV1 - 

Receptor de Potencial Transitório Vanilóide do tipo 1; TRPA1 - Receptor de Potencial 

Transitório Anquirina 1 e, TRPM8 - Receptor de Potencial Transitório Melastatina tipo 

8. De modo genérico, mediadores químicos/inflamatórios nociceptivos. A alodínia ao 

frio, uma das manifestações clínicas mais perceptíveis pelos pacientes em uso de 

Oxaliplatina, aumenta a sensibilidade e a expressão do TRPM8 e TRPA1 (ANAND; 

OTTO WILLIAM; ARNAND, 2010; GAUCHAN et al., 2009). O TRPM8, por sua vez, 

é expresso somente em GRD após exposição a uma temperatura menor que 15 °C; 

observando-se seu aumento significativo 03 dias após a infusão de Oxaliplatina, em 

cobaias (GAUCHAN et al., 2009), retornando à níveis fisiológicos, cerca de dez dias após 

a descontinuação de Oxaliplatina. A alodínia fria, porém, persistiu até o 25º dia, inferindo 

que o TRPM8 tem formas independentes de manter a hipersensibilidade ao frio induzida 

pela Oxaliplatina. Em contraste, bloqueadores seletivos de TRPV1 seletivo, não foram 

capazes de diminuir a alodínia, mas simularam uma atividade agonista parcial ao receptor, 

além de causarem hipotermia, sugerindo que medidas agônicas e antagônicas do TRPV1 

não afetam a alodínia fria induzida pela Oxaliplatina (SHIMIZU, 2005). 

A proteína OCTD2 - Transportador de Cátions Orgânicos 2 - encontrada em GRD 

humanos e de cobaias em estudo experimental, demonstram que a OCT2 é necessária 

para o início da NPIO e pode ser considerada como um regulador inicial para a 

acumulação dessa proteína em sítios-alvo do SNP. Uma única exposição à Oxaliplatina, 

sob doses terapêuticas, resultou em significativo aumento da sensibilidade ao frio e à 

estimulação mecânica (CAROZZI; CANTA; CHIORAZZI, 2015). 

O achado de uma associação entre a NPIO dolorosa e a ativação transitória da 

microglia e astrócitos na coluna vertebral e áreas supraespinhais, envolvem a modulação 

da dor, acompanhada por diminuição dos limiares térmicos e dolorosos, após a 

administração intraperitoneal de Oxaliplatina (CESARE et al., 2014; CESARE et al., 

2014; MANNELLI et al., 2013). 

No que se refere à NPIO crônica, outros mecanismos são descritos, dentre eles, o 

primeiro que se destaca é a disfunção dos canais de Na, detectado em cerca de 78% dos 

pacientes que apresentaram sintomas crônicos de NPIO, em observações de estudos 

clínicos (KRISHNAN et al., 2005).  



32 

 

 

O acúmulo de compostos de platina, seus metabólitos e a formação de adutos - 

produto da adição direta de duas ou mais moléculas, que resulta em uma molécula 

distinta, que contém os átomos de todos os componentes iniciais - entre a platina e o DNA 

celular, são descritos como elemento primordial no desenvolvimento da NPIO (AVAN et 

al., 2015; MCWHINNEY; GOLDBERG; MCLEOD, 2009). Uma correlação entre os 

níveis de adutos e o grau de neuropatia foi identificada (TA LAUREN et al., 2007). A 

platina sofre acúmulo no GRD devido à ausência de barreira hemato-encefálica e à 

volumosa capilaridade no GRD (CAROZZI; CANTA; CHIORAZZI, 2015; JIMENEZ-

ANDRADE; HERRERA; GHILARDI, 2008; MCWHINNEY; GOLDBERG; MCLEOD, 

2009). Um dos metabólitos, o oxalato, pode gerar disfunção dos canais de Na, resultando 

em um período prolongado de abertura desses canais e hiperexcitabilidade dos neurônios 

sensoriais do GRD. Tal como nas manifestações agudas, a Oxaliplatina também regula a 

expressão de TRPV1, TRPA1 e TRPM8 em neurônios GRD cultivados, para 

demonstração dos mecanismos envolvidos na NPIO crônica (TA LAUREN et al., 2007). 

Injúrias mitocondriais foram relatadas como fundamentais ao desenvolvimento da 

NPIO crônica. A disfunção mitocondrial nos neurônios GRD tiveram um papel potencial 

na neuropatia induzida por drogas derivadas da platina (PODRATZ et al., 2011). Algumas 

publicações demonstram que a Cisplatina pode alterar a expressão das proteínas de fissão 

e fusão mitocondrial em nervos periféricos (BOBYLEV et al., 2018). Estas proteínas 

regulam forma, tamanho e número mitocondrial. Alguns estudos experimentais 

evidenciaram alterações na estrutura e na função mitocondrial em células neuronais de 

cobais expostas à Oxaliplatina (BOBYLEV et al., 2018; ZHENG; XIÃO; BENNETT, 

2012). 

O estresse oxidativo também reflete envolvimento com a NPIO crônica, já 

sugeridas por linhas de evidências (NASSINI et al., 2011). Alguns estudos supõem que o 

TRPA1 - como “sensor” de tensão oxidativa e de temperaturas frias - pode desempenhar 

um papel fundamental na mediação da hipersensibilidade ao frio provocada pela 

Oxaliplatina, através de eventos relacionados ao estresse oxidativo (BESSAC et al., 2008; 

KARASHIMA et al., 2009). Por sua vez, os subprodutos do estresse oxidativo gerados 

após a exposição à Oxaliplatina poderiam portar o TRPA1, e produzirem respostas 

nociceptivas e inflamação neurogênica (LIM et al., 2010) de modo a evidenciar o efeito 

indireto da Oxaliplatina no TRPA1.  

O envolvimento de caspases na NPIO crônica foi demonstrado sob um inibidor de 

caspase (z-VAD-fmk) com efeito positivo sobre neurônios GRD de cobaias, sugerindo 
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um apoptose mediada por caspase (TA LAUREN et al., 2007). Para fins de elucidação, 

caspases são um grupo de proteases a base de cisteína - aminoácido não essencial, 

componente ativo de tecidos, hormônios e enzimas - capazes de clivar outras proteínas 

após um resíduo de ácido aspártico.  A exposição prolongada à Oxaliplatina promove a 

ativação precoce das proteínas MAP-kinase p38 - Proteínas quinases ativadas por 

mitogênio p38 e ERK1/2 - Quinases reguladas por sinal extracelular, que, por sua vez, 

mediam a apoptose em neurônios GRD de cobaias (TA LAUREN et al., 2007).  

As células neuronais e gliais contribuem para manter a homeostase em todo o 

sistema nervoso. A ativação das células da glia espinhal contribuem para a 

desenvolvimento de dor crônica em várias condições, incluindo cirurgia, inflamação e 

lesão nervosa, o que é sustentado pela evidência de que os tratamentos farmacológicos 

são capazes de reduzir dor neuropática através da prevenção da ativação glial. Mesmo a 

Oxaliplatina, sem acesso ao SNC, promove danos oxidativos importantes na medula 

espinhal de cobaias tratadas com o fármaco (ZHANG et al., 2009), dado coincidente com 

a ativação de células da glia e a dor (CESARE et al., 2014). 

A comunicação disfuncional entre neurônios e células da glia desempenham um 

papel importante na neuropatia, especialmente na dor neuropática de várias etiologias 

(APARNA et al., 2018; XU, 2018), incluindo dor neuropática induzida pela Oxaliplatina 

(JANES et al., 2014). Esta disfunção poderia emergir do aumento da ativação neuro-

imune, com acionamento das células da glia e o consequente aumento da produção de 

citoquina infamatória glial-derivada. Outras possíveis fontes de fatores infamatórios e 

potenciais propulsores de dor neuropática são células T - Th17, Th1. Foram encontradas 

células T pró-infamatórias migrantes para a medula espinhal no desenvolvimento da 

hipersensibilidade em vários modelos de dor (SHENG et al., 2011). 

MicroRNA é uma classe de pequenos RNA não codificados, cuja evidência é de 

que podem regular a expressão gênica através do reconhecimento das regiões não 

traduzidas dos RNA e está intimamente envolvida em muitas condições patológicas, 

incluindo o câncer colorretal (MOSTAFA et al., 2019). Assim como em condições 

dolorosas em diferentes etiologias, tais como dores e traumas relacionados com a 

infamação de tecidos lesão nervosa (BRITTNEY et al., 2015; SHI et al., 2018; YAN et 

al., 2018). Alguns foram relatados como importantes reguladores da NPIO, contribuindo 

ainda, para a neuropatia crônica e dor neuropática induzida pela Oxaliplatina por meio da 

desregulamentação do gene BACE1, que produz a enzima beta-secretase 1, que cliva a 
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enzima precurssora de amilóide, condição inflamatória observada no cérebro de pacientes 

com Alzheimer (ITO et al., 2017).  

A compreensão dos mecanismos que originam a NPIO (Figura 3), vem 

possibilitando o subsídio de estratégias farmacológicas e não farmacológicas para o 

manejo eficiente dessa entidade clínica, com vistas à minimização dos efeitos deletérios 

sobre a vida dos pacientes.   

 

Figura 3 - Esquema da Patogenia de desenvolvimento da Neuropatia induzida por 

Oxaliplatina. Grafado em rosa, o mecanismo relacionado à Neuropatia aguda e, em azul, 

a estrutura da Neuropatia crônica 

 

 

Fonte: Kang et al. (2020). 



35 

 

 

1.2 PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA NPIO 

 

O impacto representado pela NPIO sobre a eficácia dos desfechos primários nos 

pacientes em tratamento para neoplasias da topografia gastrointestinal, ampliou os 

esforços de especialistas para a elaboração de estratégias e instrumentos que pudessem 

diminuir a recorrência de redução de dose da Oxaliplatina, postergação de ciclos e 

suspensão de tratamento, mesmo em face de benefício clínico, dadas as importantes 

manifestações de neurotoxicidade periférica que estão implicadas pelo uso do fármaco.  

Quanto aos impactos sobre os desfechos primários, devido aos recursos 

imediatamente disponíveis para o manejo clínico da NPIO, uma revisitação aos princípios 

da oncologia clínica, torna perceptível o quanto se faz necessário, traçar definições mais 

direcionadas a esse evento.   

Sabidamente, a omissão de um fármaco de um esquema combinado de 

quimioterapia, pode favorecer o supercrescimento de uma lihagem celular tumoral 

sensível a esse fármaco, ou, de outro modo, resistente a algum outro agente da 

combinação. Uma redução empírica da dose de um agente antineoplásico, por sua vez, 

pode representar um importante declínio do limiar dose-eficácia. Embora remissões 

completas sejam observadas com a redução da dose em até 20%, as células tumorais 

residuais podem não ser completamente eliminadas, favorecendo a recidiva. Intervalos 

longos entre os ciclos, maiores que os necessários para a completa recuperação medular, 

podem afetar negativamente a intensidade de dose de cada fármaco do protocolo (CHU, 

2013).  

Na busca por modelos de operacionalização que pudessem apoiar a prática clínica 

de caracterização e manejo da neuropatia induzida por diferentes classes de 

medicamentos quimioterápicos, métodos de medição, ainda inconsistentes, têm sido 

frequentemente utilizados para demonstrar quali e quantitativamente essa ocorrência.  No 

entanto, as mesmas ferramentas de mensuração da neuropatia validadas, mesmo em face 

de suas fragilidades operacionais, têm sido recentemente reconhecidas por diversos 

estudos clínicos (LOPRINZI et al., 2011; PACHMAN et al., 2015; REEVES et al., 2012; 

RUDDY et al., 2015).    

Uma recente atualização da diretriz para condutas clínicas, pautadas em nível de 

evidência e grau de recomendação, um Guideline da Sociedade Americana de Oncologia 

Clínica (American Society of Clinical Oncology - ASCO), objetiva revisar 

sistematicamente novas evidências relatadas na literatura desde que o primeiro norteador 
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foi publicado, comparar resultados entre os ensaios e fornecer orientações atualizadas 

sobre a eficácia de opções de prevenção e tratamento para a NPIQ, incluindo a NPIO, em 

adultos com histórico de neoplasias.  

Nesse sentido, diversas intervenções farmacológicas e não farmacológicas (Figura 

4), vêm sendo estudadas para a prevenção e tratamento das manifestações sensoriais 

agudas e crônicas, ocorridas em vigência de quimioterapia pautada em fármacos que 

icorrem em neuropatia, onde inclui-se a Oxaliplatina.   

 

Figura 4 - Quadro-resumo de prevenção e manejo farmacológico e não farmacológico 

da Neuropatia induzida por Quimioterapia 

 

Fonte: ASCO (2020). 
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 Ao observar a magnitude de intervenções propostas para o evento da neuropatia, 

é possível perceber a demanda por recursos que minimizem a implicação dessa entidade 

clínica nos desfechos de tratamentos quimioterápicos. Em contrapartida, há uma 

desproporcionalidade entre o que é proposto e o que traz alto nínel de evidência, forte 

grau de recomendação e, não obstante, benefício clínico aos pacientes.    

A esse respeito, no que tange à prevenção, as intervenções listadas se subdividem, 

quanto ao grau de recomendação, em: “moderado contra, forte contra ou nenhuma 

recomendação”, o que evidencia a incipiência de controle sobre a neuroptia, antes de sua 

manifestação clínica. No que se refere ao tratamento dos sintomas instalados, a única 

intervenção de caráter farmacológico com recomendação moderada quanto ao uso e ao 

benefício clínico foi a Duloxetina. Em contrapartida, todas as intervenções não 

farmacológicas citadas foram “não recomendadas” a nível de tratamento.  

 A observação da sintomatologia apresentada pelos pacientes, a compreensão da 

neuroanatomia do SNP e dos mecanismos de desenvolvimento da NPIO, fez emergir a 

necessidade de ferramentas que pudessem apioar o diagnóstico, tão logo fosse possível, 

a fim de favorecer as intervenções mais adequadas. Nesse sentido, por tratar-se de 

manifestações sensoriais, a maior dificuldade pode estar na tangibilização dessa entidade 

clínica, quanto à descrição de suas características quanti e qualitativas. O interesse em 

superar esse grande desafio, culminou em algumas estratégias diagnósticas, ainda que 

pese o fato de apresentarem limitações.  

Alguns descritores clínicos de manifestação da NPIO, são úteis para o apoio 

diagnóstico, como o fato da neuropatia ser essencialmente ocasionada por injúrias de 

caráter sensorial, em detrimento de danos motores ou autonômicos, com relatos de 

“dormência, formigamento e dor”, sendo os dois primeiros mais precoces e geralmente, 

antecedentes a dor. Uma distribuição distal dos sintomas com enluvamento de 

quirodáctilos e pododáctilos é percebida no início da patogenia, com progressão 

ascendente, à medida que a condição agrava. Em contraste, os sintomas induzidos por 

Oxaliplatina experimentados durante o tratamento são mais severos nas extremidades 

superiores em comparação às extremidades inferiores. A NPIO pode ainda, piorar cerca 

de 02 a 03 meses após o término da quimioterapia, o que se denomina “fenômeno e 

cabotagem”. Por fim, após cerca de trêm meses após a cabotagem, a neuropatia tende a 

apresentar progressiva resolução clínica (PACHMAN et al., 2015). A sintomatologia das 

mãos melhora mais rapidamente do que nos pés, de modo que, meses depois à conclusão 
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da Oxaliplatina, a neuropatia é pior nos pés, em comparação às mãos. Embora a tendência 

à resolução seja muito bem descrita, a NPIO pode permanecer como um problema 

debilitante e substancial em um subconjunto de pacientes durante anos (BANDOS et al., 

2018; HERSHMAN et al., 2018).  

O diagnóstico da neuropatia persistente, induzida por quimioterapia/Oxaliplatina, 

pode ser feito por observação da história clínica, de modo que se um paciente que recebe 

quimioterapia neurotóxica desenvolve novas ou piores dormências, formigamentos e/ou 

dores em suas mãos e/ou pés, e não há outra boa razão para que eles tenham desenvolvido 

estes sintomas, então o diagnóstico é feito. O exame físico neurológico pode se apresentar 

atípico em pacientes com NPIO. Algumas publicações descrevem estudos de condução 

nervosa em pacientes assintomáticos que estão recebendo quimioterapia neurotóxica 

podem prever o desenvolvimento ou o agravamento de NPIQ. Estes testes, no entanto, 

não são usados rotineiramente (ALBERTI et al., 2018; CHEN et al., 2013; VELASCO et 

al., 2014).   

A maior causa de ter a NPIO como objeto de estudo em tantas publicações, é o 

potencial de afetamento da qualidade de vida dos pacientes, além de conferir prejuízo aos 

desfechos pretendidos quando a dose do fármaco neurotóxico sofre redução (CHARLES 

et al., 2020).  

A esse respeito, um diagnóstico preliminar pode ser realizado com uma associação 

de sintomas e sinais clínicos, medidas eletrofisiológicas através da ENMG e testes 

sensoriais quali-quantitativos (SHARMA et al., 2015).    

 Sobre a ENMG, um estudo recente indica que o registro eletromiográfico de 

superfície pode ser usado como uma ferramenta simples e objetiva de triagem para a 

detecção direta da excitabilidade neurológica após administração de Oxaliplatina (VAN 

DEN HEUVEL et al., 2019). De modo contrário, outros estudos apontam que testes 

neurológicos, como ENMG, podem ser usados, mas geralmente não é necessário 

(CHARLES et al., 2020). Alguns fatores, porém, precisam ser considerados, no que se 

refere à realidade brasileira: como o fato de ser um exame realizado por profissional 

médico especializado, cuja realização e análise é examinador-dependente, o que torna o 

custo deliberado à expertise profissional, em rede privada e baixa cobertura pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

Nesse sentido, cabe ressaltar o subsídio de alguns instrumentos, elaborados para 

auxílio avaliativo, de modo acessível e com baixo custo, que podem mostrar-se como 

alternativa operacional diante da impossibilidade de realização da ENMG, ou em paralelo 
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à essa, ainda que pese o fato de não haver consenso, entre especialistas, quanto à validação 

para amplo uso.  

Um importante dificultador da detecção e da abordagem adequada da NIPQ é o 

fato de os sintomas associados à toxicidade serem subestimados pelos pacientes, dado o 

receio de eventual suspensão do tratamento ou da redução de dose com consequente 

redução do seu benefício no controle do câncer ou, de outro modo, profissionais de saúde 

podem subestimar a gravidade desse sintoma se não houver um método confiável de 

mensuração (SHIMOZUMA et al., 2009).      

 Dentre os instrumentos mapeados para identificação/mensuração da NPIQ, alguns 

se atêm especificamente à NPIO e merecem ser destacados pelo subsídio clínico que 

podem implicar na qualificação dessa entidade:  

 Oxaliplatin Scale 

Trata-se de um inventário de perguntas (Figura 5) preenchido através de entrevista 

com o paciente sobre sintomas percebidos em ambos os membros e na topografia 

orofacial, assim como a posterior avaliação da severidade da neuropatia e da sua 

implicação nas atividades de vida diária (LEONARD et al., 2005).  
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Figura 5 - Oxaliplatin Scale 

 

 

 

Fonte: Leonard et al. (2005). 

 

Após avaliarem a ocorrência dos sintomas associados à neuropatia com “sim” ou 

“não”, os pacientes podem classificar a gravidade desses sintomas e o acometimento de 

suas atividades diárias, em uma escala de 1 à 5, em ordem de grandeza diretamente 

proporcional ao agravamento.  

 

 Proposta de Wickham  

A autora afirma que grande parte do conhecimento clínico prático foi adquirido 

com a Oxaliplatina, mas geralmente as intervenções se aplicam a pacientes que recebem 

outros agentes neurotóxicos, tais como taxanos. Uma avaliação neurológica ampla é 

clinicamente impraticável pela maioria dos enfermeiros. No entanto, podem identificar 
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os pacientes que estão em risco de NPIQ e realizar a avaliação inicial e subsequente, 

breve, antes de cada ciclo de quimioterapia. Isso é relativamente fácil porque a NPIQ, 

geralmente, é bilateral e os sintomas sensoriais são mais comuns. Assim, a proposta de 

Wickham é: 

Estimular a sensação de vibração de membros por meio de diapasão: iniciar 

a técnica nos dedos hálux dos pés, realizar movimentos em direção aos tornozelos e 

avaliar pulsos.           

 Propriocepção (localizar em qual posição está uma parte do corpo no 

espaço): segurar os lados do dedo hálux e afastar os demais, mostrar ao paciente como 

se move o dedo para cima e para baixo ao explicar o teste. Instruir o paciente para fechar 

os olhos e mover o dedo para cima e para baixo e dizer em qual posição está o dedo do 

pé. Recomenda-se repetir o teste com todos os dedos do pés e das mãos.    

 Discriminação de dois pontos no antebraço: primeiramente, o enfermeiro deve 

abrir um clipe de papel ou pino em segurança. Tocar com esse objeto em dois pontos 

alternados na superfície do antebraço do paciente (cerca de 0,5 mm de distância entre os 

pontos). A finalidade desse teste é determinar se o paciente pode apontar uma 

discriminação entre dois estímulos dolorosos e não dolorosos com os olhos fechados.  

 Teste de caminhada em linha: instruir o paciente a andar em linha reta, pisando 

do calcanhar até os dedos para avaliar a ataxia (incapacidade de caminhar sem perder o 

equilíbrio). Esse teste é importante para avaliar a alteração da propriocepção ou doenças 

que acometem o cerebelo.          

 Stereognosia: instruir o paciente a fechar os olhos. A partir daí, o enfermeiro deve 

colocar um objeto familiar (por exemplo, moedas, chaves, clipe de papel) na palma da 

mão do paciente, que, de olhos fechados, deverá informar qual objeto é aquele. Com essa 

intervenção é possível avaliar a capacidade estereognóstica dos sentidos de toque e 

posição.    

A autora recomenda ainda, que para avaliações a cada ciclo de tratamento, 

questione-se o paciente sobre os sintomas típicos da NPIQ e estabelecer sua gravidade e 

o impacto dos sintomas nas atividades de vida diária. A detectação precoce da NPIQ 

determina seu impacto nas atividades de vida diária, sendo recomendado o uso de uma 

escala do tipo Common Toxicity Criteria (CTC). 

 

 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 
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Em sua última versão 5.0, aponta que tão importante quanto a avaliação da eficácia 

de um determinado tratamento, é a avaliação dos efeitos adversos, como um aspecto 

importante na análise do resultado terapêutico. O estudo quantitativo e qualitativo da 

toxicidade do tratamento oncológico, de forma padronizada, auxilia na comparação entre 

os diversos tratamentos disponíveis, permitindo ainda a uniformização da linguagem 

utilizada, conforme proposto por essa ferramenta em seu elenco de descrição dos sintomas 

e graus de toxicidade (NCI, 2017). 

Embora os instrumentos de avaliação auxiliem o diagnóstico e apoiem a tomada 

de decisão sobre o manejo dos eventos de toxicidade neurológica induzida por fármacos 

quimioterápicos, ainda há algumas limitações que podem justificar o uso não consensual 

pela equipe multiprofissional, como a subjetividade na interpretação do paciente, ao 

perceber e principalmente, relatar os sintomas e, não obstante, a análise do evento, sob a 

perspectiva do examinador. Atualmente, o CTCAE é amplamente utilizado na prática 

clínica e por muitas publicações que vislumbram a descrição de alguma toxicidade, 

incluindo a neurológica. Sua interface apresentada em graus de acometimento, 

provavelmente, torna o material mais fidedigno e com maior percepção de tangibilidade 

ao examinador.  

 

1.3 LACUNA DE PESQUISA 

 

Diante da magnitude da NPIO sobre a continuidade do tratamento e a qualidade 

de vida dos pacientes acometidos; além da incipiência de mecanismos preventivos, há 

uma lacuna entre o manejo da toxicidade neurológica associada à Oxaliplatina e o 

desenvolvimento de ações que avaliem o perfil clínico de preditividade do evento, 

subsidiando intervenções antecipatórias, com o objetivo de garantir a continuidade 

terapêutica, dentro de limites toleráveis de toxicidade.     

 Nesse sentido, diversas revisões têm apontado fatores previditivos de 

manifestação e agravamento da NPIO. De outro modo, embora a literatura conduza 

estudos que falem a favor da compreensão do mecanismo neuroanatômico de 

desenvolvimento das alterações sensorias secundárias à Oxaliplatina, além da gestão de 

sintomas, torna-se necessário estudar conjuntos clínicos que se apresentam em 

subpopulações de pacientes que podem se beneficiar de intervenções elaboradas em 

vigência de demandas preditivas ao evento neurotóxico e apresente tangibilidade tão 

familiar ao examinador, quanto, hoje, pode ser encontrada no CTCAE.   
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1.4 JUSTIFICATIVA  

  

Em articulação com a inciativa mundial para combate ao câncer, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer 

(International Agency for Research on Cancer - IARC) publicaram dois relatórios que 

evidenciam a pesquisa global por estratégias que auxiliem principalmente países de média 

e baixa rendas na elaboração de políticas e programas de aperfeiçoamento na gestão do 

câncer. São eles:  Report on cancer: setting priorities, investing wisely and providing care 

for all, da OMS; e World Cancer Report: Cancer research for cancer prevention, da 

IARC. O primeiro visa definir a agenda global sobre o câncer, mobilizar parceiros e 

auxiliar países a estabelecerem prioridades no investimento de controle do câncer e na 

cobertura universal de saúde. O segundo relatório centra-se na prevenção e oferece ampla 

visão das pesquisas mais relevantes disponíveis até agora, reunindo desde etiologia 

descritiva, biologia celular e molecular, toxicologia e patologia através das ciências 

sociais e comportamentais (INCA, 2020).        

 Ambos refletem a necessidade constante e cada vez mais urgente de (re)pensar 

recursos que viabilizem o cuidado oncológico em suas diferentes dimensões, por ser o 

câncer, uma doença de representação mundial, especialmente no que se refere aos países 

periféricos, à exemplo do Brasil.  A OMS destaca a necessidade de intensificar os serviços 

de câncer em países de baixa e média rendas, que podem sofrer um aumento estimado em 

81% de casos novos, considerando que as taxas de sobrevivência nesses países são 

atualmente mais baixas. Se as tendências atuais continuarem, o mundo verá um aumento 

de 60% nos casos de câncer, pelos próximos 20 anos (INCA, 2020).    

 Especialmente no Brasil, conforme proposto pela Agenda Nacional de Prioridades 

de Pesquisa em Saúde (ANPPS), uma iniciativa do Sistema Único de Saúde (SUS), que 

prevê o atendimento das necessidades nacionais e regionais de saúde, além do fomento à 

produção de conhecimento, recursos materiais e processuais nas áreas prioritárias para o 

desenvolvimento das políticas sociais, a Oncologia é enunciada na subagenda 5.5. 

 A observação da distribuição epidemiologica da casuística de câncer na topografia 

gastrointestinal, cujos pacientes podem se beneficiar de quimioterapia baseada em 

Oxaliplatina, apresenta importante incidência, conforme a localização primária, por 

gênero. Em mulheres - 20.470 casos novos de neoplasia em cólon e reto e 7.870 casos 

novos de neoplasia em estômago, ocupando a 2ª e a 6ª posições, respectivamente, se 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/330745;jsessionid=2722B5EBF3812CFF2E489833DF9EE9A8
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330745;jsessionid=2722B5EBF3812CFF2E489833DF9EE9A8
http://publications.iarc.fr/586
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apresentaram em 2020. Nos homens, o câncer de cólon e reto representa também o 2º 

mais incidente, com 20.540 casos novos e o câncer de estômago, ocupa a 4ª posição de 

casos novos, com 13.360 representantes no mesmo ano (INCA, 2019).    

 As características limitantes aos quais esses pacientes estão naturalmente 

expostos, dado o diagnóstico e as abordagens terapêuticas que podem contemplar cirurgia 

para desvio ou amputação de cólon, com a consequente utilização de ostoma; radioterapia 

e suas implicações dermatológicas, além da quimioterapia, com sua toxicidade inerente, 

culminam diretamente no provisionamento de custos que busquem minimizar essas 

ocorrências e/ou seu impacto sobre as atividades de vida diária e a qualidade de vida.

 Acerca do SUS, com o aumento da expectativa de vida e as transformações nas 

estruturas de morbimortalidade da população, ocorreu uma elevação das doenças crônico-

degenerativas e suas sequelas, havendo, desse modo, maior demanda por serviços de 

saúde e, consequentemente, aumento dos gastos (SECOLI et al., 2005). No que se refere 

ao tratamento oncológico, o manejo das toxicidades secundárias à terapêutica 

quimioterápica pode gerar custos importantes, exigindo, por vezes, introdução de outros 

medicamentos para controle sintomático e, eventualmente, hospitalização.  

 Nessa seara, a NPIQ é uma toxicidade que ocorre em aproximadamente 38% dos 

pacientes que recebem tratamento com múltiplos agentes, embora essa porcentagem varie 

na dependência dos fármacos utilizados, dose, duração da exposição, comorbidades 

(principalmente alcoolismo e diabetes), associação com outros tratamentos (cirurgia, 

radioterapia etc.), métodos de avaliação e o tempo que esta leva para surgir em relação ao 

tratamento antineoplásico (CAVALETTI, 2010).         

 Operacionalizar as variáveis preditivas que enunciam o desfecho da NPIQ, em 

termos de ocorrência e gravidade, viabilizam a fidedignidade de identificação e descrição 

das manifestações clínicas apresentadas pelo paciente. Não obstante, ainda que estejam 

muito bem descritas em literatura, torna-se imperativo delinear quais destas variáveis 

estão mais ou menos associadas ao desfecho de NPIQ.  Tal demanda auxilia na tomada 

de decisão, por favorecer o reconhecimento do que é descrito, mesmo em face de 

diferentes realidades, possibilitando discussões sob inúmeras abordagens, acerca do 

mesmo aspecto. A padronização dos métodos de avaliação é fundamental na 

determinação correta da incidência, graduação e impacto na qualidade de vida dos 

pacientes (CAVALETTI et al., 2013). Discute-se muito a respeito de métodos de 

diagnóstico e de avaliação de gravidade da NPIQ, mas ainda não se tem um consenso 

sobre qual seria a melhor estratégia na prática clínica (SIMÃO et al., 2015).  
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 O uso da ENMG já se mostrou um método capaz de detectar alterações da 

condução nervosa, especialmente de fibras mielínicas, definindo o comprometimento 

neuropático; porém, de alto custo e baixa acessibilidade (WILSON et al., 2002). A 

eletroneuromiografia mostra um padrão de neuropatia predominantemente sensorial, 

periférica e simétrica. Raramente ela fornece dados que acrescentem informações de 

relevância aos dados clínicos, além de causar desconforto significativo para os pacientes 

(CAVALETTI, 2010).        

 Em contrapartida, acerca de estratégias mais acessíveis e menos desconfortáveis, 

o CI-PeriNoms Group, constituído por 46 centros de pesquisa de diferentes países, 

empenhou-se em estabelecer a validade e a confiabilidade de diferentes instrumentos de 

medida da NPIQ. Segundo a conclusão do trabalho, as escalas disponíveis têm 

confiabilidade bastante divergente entre si, existindo lacunas especialmente na 

determinação da gravidade dos sintomas de NPIQ (CAVALETTI et al., 2013). 

 

1.5 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

As variáveis preditivas, descritas em literatura, são fidedignas e tangibilizáveis ao 

potencial de ocorrência de NPIO? 

 

1.6 TESE  

     

Este estudo tem como tese: a predição clínica da ocorrência de neurotoxicidade 

por Oxaliplatina pode ser identificada por meio de Escore de Preditividade Clínica de 

Efeitos Adversos de Neurotoxicidade, o EPEAN. 

A importância da predição no cuidado vem sendo discutida na perspectiva da 

saúde populacional em diversos países do mundo; haja vista o quanto a temática torna-se 

especialmente importante na seara oncológica, quando, para minimização da toxicidade 

agregada e potencialização do benefício clínico, os tratamentos torman-se cada vez mais 

individualizados, atendendo aos princípios da oncologia de precisão.  

A Sociedade Européia de Medicina Preventiva, à exemplo de outra área de 

atuação: o Marketing, elucidou a importância da elaboração de estratégias, inclusive sob 

o uso/apoio de demais tecnologias, para modificar significativamente os paradigmas da 

saúde populacional, transitando de um sistema de saúde centrado no tratamento e na cura, 

para o foco na pesquisa e prevenção.        
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 Nesse sentido, o modelo 4P é um acrônimo que busca notabilizar essa estratégia 

de saúde:   

P1 - Prevenção: visa evitar que o paciente adoeça ou tenha agravos. 

P2 - Predição: tem o objetivo de identificar doenças que podem aparecer, com 

base em mapeamento populacional e investigação genética.  

P3 - Participação: faz com que se crie uma relação mais humana entre o médico, 

o paciente e a sociedade como um todo. Envolve o paciente na tomada de decisão do seu 

tratamento.  

P4 - Personalização: trabalha com propostas individualizadas, conforme as 

necessidades de cada paciente.         

 Ainda que pese todas as particularidades do cenário europeu, no Brasil, as 

chamadas “medicina de precisão” e “medicina do futuro”, direcionam suas atividades ao 

cenário privado, centralizando-as em uma categoria profissional, enfatizando o 

diagnóstico e o tratamento, em detrimento do cuidado.       

 Em torno da discussão sobre um tratamento oncológico cada vez mais 

personalizado, cabe ressaltar que o cuidado transversaliza qualquer tratamento e cabe a 

qualquer categoria profissional, com destaque para a equipe de enfermagem, por, 

historicamente, ter o cuidado como seu objeto de estudo e natureza profissional.   

 Nesse contexto, ao ampliar as discussões acerca do valor preditivo de sintomas 

relacionados à toxicidade quimioterápica, possibilita-se uma nova dimensão do cuidado 

oncológico: o cuidado preditivo. Aquele que se beneficia de sinais e sintomas 

apresentados pelo paciente e que podem designar a tomada de decisão para uma 

determinada intervenção, que busque minimizar o impacto desses sinais e sintomas sobre 

a vida e a qualidade de vida do indivíduo. À exemplo da NPIO, uma intervenção seria 

aquecer o paciente, a fim de minimizar o impacto da alodínia ocasionada pelo frio.  

 Em termos estatísticos, a análise preditiva consiste na aplicação de algoritmos para 

compreender a estrutura dos dados existentes e gerar regras de predição. Esses algoritmos 

podem ser utilizados em um cenário não supervisionado, em que apenas preditores 

(covariáveis) estão disponíveis no conjunto de dados, ou em problemas supervisionados, 

quando, além dos preditores, está disponível também uma resposta de interesse, 

responsável por guiar a análise (HASTIE et al., 2008).      

 No contexto da Saúde, modelos preditivos podem ser utilizados para estimar o 

risco de determinado desfecho ocorrer, dado um conjunto de características 

socioeconômicas, demográficas, relacionadas ao hábito de vida e às condições de saúde, 
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entre outras. Seus resultados, quando combinados à medidas de saúde pública aplicadas 

em nível populacional, podem trazer implicações positivas na redução de custos e na 

efetividade de intervenções, como tratamentos e ações preventivas. Adicionalmente, 

conhecer o risco de um desfecho ocorrer pode auxiliar gestores responsáveis por formular 

e avaliar políticas públicas a direcionar intervenções preventivas, considerando a 

ponderação entre danos e benefícios (PEPE, 2005; STEYERBERG, 2009).  

 A observância e o direcionamento desses dados são particularmente importantes 

ao considerar a dialogicidade entre a Política Nacional de Atenção Oncológica - PNAO 

e o predisposto na RDC 220, que discorre sobre o regulamento técnico de funcionamento 

para os serviços de terapia antineoplásica, no que se refere à rede de atenção oncológica, 

que estima, em parâmetros de necessidade, que, de 1000 casos novos de câncer, 700 

ncessitem de quimioterapia. Dada a casuística de incidência e prevalência das neoplasias 

gastrointestinais que podem se beneficiar de esquemas quimioterápicos pautados em 

Oxaliplatina,  informações prognósticas relacionadas ao risco de desenvolvimento de 

NPIO, assim como de outros estudos que ampliem o valor preditivo de outras toxicidades 

de prevalência elevada na população oncológica sob tratamento quimioterápico, podem 

ser crucialmente importantes para a equipe assistencial, pesquisadores e formuladores de 

políticas públicas como uma ferramenta para auxiliar as tomadas de decisão referentes ao 

rastreamento de toxicidades e, primordialmente, ao direcionamento de intervenções 

preventivas e à oferta de tratamentos especializados. 
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2 OBJETIVOS E CONTRIBUIÇÕES  

 

1 - Descrever a ocorrência de fatores clínicos capazes de predizer a ocorrência 

de NPIO, a partir do perfil de uma subpopulação de pacientes expostos à Oxaliplatina. 

2 - Traçar um modelo preliminar preditivo da ocorrência de NPIO, para apoio ao 

cuidado multiprofissional.  

          

 Para fins de contribuição do estudo, destaca-se:  

 

1 - Elaborar um score de preditividade da NPIO, através do perfil clínico dos 

pacientes. 

2 - Subsidiar a tomada de decisão contínua e multiprofissional, frente às 

intervençãos precoces diante do potencial preditivo de desenvolvimento da NPIO, de 

modo contrário ao que atualmente ocorre, quando as intervenções são implementadas 

sobre efeitos já instalados, com consequente limitação da qualidade de vida. 

 

NOTA: O estudo propõe a verificação da ocorrência durante o tratamento 

quimioterápic. Desse modo, não serão alvo desse estudo, investigações quanto à 

gravidade da NPIO, diante de sua manifestação.   
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3 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

A revisão de literatura foi elaborada a partir das recomendações da diretriz 

PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis 

(MOHER et al., 2009). A estratégia PICO foi utilizada para formular a questão de 

pesquisa e orientar a busca de dados, onde:  

P - refere-se à Paciente: Paciente adulto/idoso submetido à Quimioterapia antineoplásica 

com Oxaliplatina;  

I - fala a favor da Intervenção: Identificação das variáveis clínicas de preditividade da 

Neuropatia Sensorial   periférica   induzida   por   Oxaliplatina;    

C - aponta   a   Comparação: não   se aplica ao desenho da pesquisa;  

O - do inglês Outcomes, relata o Desfecho do estudo: Neuropatia Sensorial Periférica 

A partir do delineamento da estratégia PICO, emerge a seguinte questão 

norteadora: Quais são as variáveis clínicas capazes de prever a ocorrência de Neuropatia 

Sensorial Periférica induzida por Quimioterapia, nos pacientes expostos à Oxaliplatina? 

 A etapa seguinte se deu pela busca bibliográfica de evidências, em dezembro de 

2019, através da seleção dos descritores - controlados e não controlados - nas seguintes 

bases de dados: PubMed, Embase, Scopus, BVS/IBECS (Índice Bibliográfico Español en 

Ciencias de la Salud) e CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health). A fim 

de aumentar o espectro de alcance das publicações que atendessem à temática, beneficiou-

se da utilização dos operadores booleanos para correlacionar os respectivos descritores e 

evidenciar os localizadores bibliográficos (Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

Quadro 1 - Estratégias de buscas por bases de dados. Rio de Janeiro, 2020 

 Bases de 

dados 
Localizadores bibliográficos 

PubMed 

((((Predictive Value of Tests[mh] OR Predictive Factor*[tiab] OR Prognosis[mh] OR 

Prognos*[tiab] OR Prognostic Factor*[tiab] OR Predicti*[tiab]) AND (Hereditary 

Sensory and Autonomic Neuropathies[mh] OR Hereditary Sensory and Motor 

Neuropathy[mh] OR “Peripheral Sensory Neuropathy”[tiab] OR Neuropath*[tiab] OR 

Neurotoxicity Syndromes[mh] OR Neurotoxicity[tiab])) AND (Oxaliplatin[mh] OR 

Oxaliplatin[tiab] OR XELOX[tiab] OR FOLFOX[tiab] OR “Oxaliplatin-

Fluoropyrimidine Combination”[tiab] OR “Oxaliplatin plus leucovorin and 5-

fluorouracil”[tiab] OR Chemotherapy-induced Peripheral Neuropathy[tiab] OR 

Oxaliplatin-induced Peripheral Neuropath*[tiab])) AND (Colorectal Neoplasms[mh] 

OR Colorectal Neoplas*[tiab] OR Colorectal Cancer*[tiab] OR Colorectal 

Tumor*[tiab] OR Colorectal Tumour*[tiab] OR Colorectal Carcinoma*[tiab])) AND 

(English[lang] OR Portuguese[lang] OR Spanish[lang]) 

Scopus 

(((TITLE-ABS-KEY(“Predictive Value of Tests” OR “Predictive Factors” OR 

Prognosis OR Prognos* OR “Prognostic Factors” OR Prediction OR Predict*) AND 

TITLE-ABS-KEY(“Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies” OR “Hereditary 

Sensory and Motor Neuropathy” OR “Peripheral Sensory Neuropathy” OR Neuropath* 

OR “Neurotoxicity Syndromes” OR Neurotoxicity)) AND TITLE-ABS-

KEY(Oxaliplatin OR XELOX OR FOLFOX OR “Oxaliplatin-Fluoropyrimidine 

Combination” OR “Oxaliplatin plus leucovorin and 5-fluorouracil” OR 

“Chemotherapy-induced Peripheral Neuropathy” OR “Oxaliplatin-induced Peripheral 

Neuropathy”)) AND TITLE-ABS-KEY(“Colorectal Neoplasm” OR “Colorectal 

Neoplasms” OR “Colorectal Cancer” OR “Colorectal Tumor” OR “Colorectal Tumors” 

OR “Colorectal Tumour” OR “Colorectal Tumours” OR “Colorectal Carcinoma” OR 

“Colorectal Carcinomas”)) AND (LIMIT-TO(DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-

TO(EXACTKEYWORD, "Oxaliplatin") OR LIMIT-TO(EXACTKEYWORD, 

"Colorectal Cancer") OR LIMIT-TO(EXACTKEYWORD, "Neurotoxicity")) AND 

(LIMIT-TO(LANGUAGE, "English") OR LIMIT-TO(LANGUAGE, "Spanish")) 

Embase 

('predictive value'/exp OR 'predictive value':ti,ab OR 'predictive value of tests':ti,ab OR 

'predictive factor*':ti,ab OR 'prognosis'/exp OR 'prognosis':ti,ab OR prognos*:ti,ab OR 

'prognostic factor*':ti,ab OR 'prediction'/exp OR 'prediction':ti,ab) AND 

('neuropathy'/exp OR 'hereditary neuropathy, sensory':ti,ab OR 'hereditary sensory and 

autonomic neuropathies':ti,ab OR 'hereditary sensory neuropathy':ti,ab OR 

'hypertrophic neuropathy':ti,ab OR 'nerve disease':ti,ab OR 'nerve dystrophy':ti,ab OR 

'neurodystrophy':ti,ab OR 'neuropathies, hereditary sensory and autonomic':ti,ab OR 

'neuropathy':ti,ab OR 'sensory neuropathy, hereditary':ti,ab OR 'hereditary motor 

sensory neuropathy'/exp OR 'hereditary motor and sensory neuropathies':ti,ab OR 

'hereditary motor sensory neuropathy':ti,ab OR 'hereditary sensorimotor 

neuropathy':ti,ab OR 'hereditary sensory and motor neuropathy':ti,ab OR 'neuropathies, 

hereditary motor and sensory':ti,ab OR 'neuropathy, hereditary sensorimotor':ti,ab OR 

'peripheral sensory neuropathy':ti,ab OR ‘neurotoxicity’:ti,ab) AND ('oxaliplatin'/exp 

OR 'axiplatin':ti,ab OR 'oxaliplatin':ti,ab OR 'oxaliplatina':ti,ab OR 'oxaliplatine':ti,ab 

OR 'oxaliplatinum':ti,ab OR 'capecitabine plus oxaliplatin'/exp OR 'capecitabine plus 

oxaliplatin':ti,ab OR 'oxaliplatin plus capecitabine':ti,ab OR 'xelox':ti,ab OR 'folfox 

protocol'/exp OR folfox:ti,ab) AND ('colorectal tumor'/exp OR 'colorectal 

neoplasia':ti,ab OR 'colorectal neoplasm':ti,ab OR 'colorectal neoplasms':ti,ab OR 

'colorectal tumor':ti,ab OR 'colorectal tumour':ti,ab OR 'tumor, colorectal':ti,ab OR 

'tumour, colorectal':ti,ab OR 'colorectal cancer'/exp OR 'colorectal cancer':ti,ab OR 
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'colorectal carcinoma'/exp OR 'carcinoma, colorectal':ti,ab OR 'colorectal 

carcinoma':ti,ab) AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/lim) AND 

([english]/lim OR [portuguese]/lim OR [spanish]/lim) 

CINAHL 

((((“Predictive Value of Tests” OR Predictive Factor* OR Prognosis OR Prognos* OR 

Prognostic Factor* OR Prediction OR Predict*) AND (“Hereditary Sensory and 

Autonomic Neuropathies” OR “Hereditary Sensory and Motor Neuropathy” OR 

“Peripheral Sensory Neuropathy” OR Neuropath* OR “Neurotoxicity Syndromes” OR 

Neurotoxicity)) AND (Oxaliplatin OR XELOX OR FOLFOX OR “Oxaliplatin-

Fluoropyrimidine Combination” OR “Oxaliplatin plus leucovorin and 5-fluorouracil” 

OR Chemotherapy-induced Peripheral Neuropathy OR Oxaliplatin-induced Peripheral 

Neuropath*)) AND (Colorectal Neoplasms OR Colorectal Neoplas* OR Colorectal 

Cancer* OR Colorectal Tumor* OR Colorectal Tumour* OR Colorectal Carcinoma*)) 

BVS/IBECS 

(tw:("Predictive Value of Tests" OR "Predictive Factors" OR Prognosis OR Prognos* 

OR "Prognostic Factors" OR Prediction OR Predict* OR "Valor preditivo dos testes" 

OR "Fatores preditivos" OR prognostico* OR "Fatores prognosticos" OR Predicao OR 

Preditivo OR Predictivo)) AND (tw:("Hereditary Sensory and Autonomic 

Neuropathies" OR "Hereditary Sensory and Motor Neuropathy" OR "Peripheral 

Sensory Neuropathy" OR Neuropath* OR Neuropatia*OR "Neurotoxicity Syndromes" 

OR Neurotoxicity OR Neurotoxicidade OR neurotoxicida)) AND (tw:(Oxaliplatin OR 

XELOX OR FOLFOX OR "Oxaliplatin-Fluoropyrimidine Combination" OR 

"Oxaliplatin plus leucovorin and 5-fluorouracil" OR "Chemotherapy-induced 

Peripheral Neuropathy" OR "Oxaliplatin-induced Peripheral Neuropathy" OR 

Oxaliplatina)) AND (tw:("Colorectal Neoplasms" OR "Colorectal Neoplasm" OR 

"Colorectal Cancer" OR "Colorectal Tumor" OR "Colorectal Tumors" OR "Colorectal 

Tumour" OR "Colorectal Tumours" OR "Colorectal Carcinoma" OR "Colorectal 

Carcinomas" OR "Neoplasia colorretal" OR "Neoplasias colorretais" OR "Cancer 

colorretal" OR "Tumor colorretal" OR "Tumores colorretais" OR "Carcinoma 

colorretal" OR "Carcinomas colorretais" OR "Neoplasia colorrectal" OR "Neoplasias 

colorrectales" OR "Cancer colorrectal" OR "Tumor colorrectal" OR "Tumores 

colorrectales" OR "Carcinoma colorrectal" OR "Carcinomas colorrectales")) AND 

(db:("IBECS")) 

Fonte:  do autor (2021). 

 

Foram incluídos estudos originais (ensaios clínicos, coortes e séries de casos) que 

investigassem fatores clínicos, comorbidades ou fatores externos, como as estações do 

ano, por exemplo - associados à preditividade clínica desenvolvimento da NPIO, 

descritos nos idiomas Inglês, Português ou Espanhol, com recorte de pblicação até 

dezembro de 2019.          

 Como critério de exclusão foram utilizadas as seguintes características: 

publicações não classificadas como artigos, manuscritos ou paper, estudos de revisão, 

estudos de caso isolado ou que tratassem da utilização da Oxaliplatina para benefício 

clínico de neoplasias fora da topografia gastrointestinal e/ou por via intrarterial e ainda as 

que descreviam o uso de outros medicamentos quimioterápicos, associados à 

Oxaliplatina, não contemplados pelos protocolos CAPOX ou FOLFOX; assim como as 
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que abordaram exclusivamente as implicações genéticas e/ou biomoleculares como fator 

predititivo para a manifestação da Neuropatia sensorial periférica. Estudos de prevenção 

também foram omitidos; além de dados da literatura cinzenta.  

Foram captadas 706 publicações. Dessas, 84 foram excluídas por duplicidade, 

restando 622 estudos para serem avaliados. Ao concluir a leitura dos títulos e resumos, 

512 foram excluídos por não se relacionarem com os recortes de inclusão. 110 estudos 

foram então selecionados para leitura na íntegra, desses, 84 foram eliminados e, por fim, 

26 publicações foram incluídas na análise final da revisão (Figura 6), de onde emergiram 

as variáveis preditivas, que serão apresentadas nos resultados, para subsídio do modelo 

preliminar para aopio ao cuidado (Quadro 2). 

 

Figura 6 - Fluxograma para busca e seleção dos documentos em conformidade com o 

PRISMA 

Fonte: Moher et al. (2009). 
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Os protocolos CAPOX e FOLFOX foram exclusivamente selecionados a partir 

das evidências de benefício do seu amplo uso, em um expressivo quantitativo de pacientes 

com neoplasias gastrointestinais, em diferentes etapas do curso clínico de tratamento, da 

intenção neoadjuvante, passando pela intenção adjuvante e no controle sintomático de 

pacientes em terapêutica paliativa. Para o câncer de cólon estágio III, a quimioterapia 

combinada com Fluoropirimidina e Oxaliplatina - FOLFOX ou CAPOX - foi 

comprovadamente superior a 5-Fluorouracil/Leucovorin (5-FU/LV), na sobrevida livre 

de doença e sobrevida global e é considerado o padrão atual de cuidados (ANDRÉ et al., 

2004; SCHMOLL et al., 2014).  

Os resultados atualizados do estudo MOSAIC, o Multicenter International Study 

of Oxaliplatin para pacientes em estágio II, de alto risco, mostraram um benefício 

marginal, mas não significativo na sobrevida global, com a adição de Oxaliplatina a 5-

FU/LV, no tratamento djuvante de câncer de cólon (ANDRÉ et al., 2015). Desse modo, 

a utilização dos protocolos CAPOX e FOLFOX, mostra-se especialmente útil na 

adjuvância de tumores primários em pacientes de estágio III, e selecionadamente, de 

estadio II (MESSERSMITH, 2017).  

Um outro ponto que parece não influenciar os desfechos primários da terapêutica, 

mas pode envolver implicação na morbidade associada à NPIO, é a duração do 

tratamento. A duração recomendada da terapia adjuvante para neoplasia de cólon, em 

meados dos anos 90, era de 6 meses; quando 5-FU/LV foi estabelecido como padrão de 

cuidado (HALLER et al., 2005). No entanto, a adição de 5-FU sob infusão de 46h, a cada 

15 dias, por 12 semanas; em comparação com 6 meses de bolus semanal 5-FU/LV não 

mostrou qualquer diferença significativa (CHAU et al., 2005). Como as fluoropirimidinas 

são agentes fase celular específicos, ativos na fase S, uma fluoropirimidina sob infusão 

contínua - 5-FU ou de administração oral - Capecitabina, poderia ter maior eficácia sobre 

o desenvolvimento de micrometástases na adjuvância pós colectomia.  

Dada a morbidade associada à NPIO, uma duração mais curta da terapia 

adjuvante, com toxicidade potencialemnte reduzida enquanto mantém a eficácia, seria 

benéfico tanto para os pacientes como para a manutenção dos recursos de saúde em todo 

o mundo. O estudo IDEA - International Duration Evaluation of Adjuvant 

Chamotherapy, buscou realizar uma análise conjunta prospectiva de seis ensaios 

aleatórios para testar se a terapia adjuvante de 3 meses é não inferior a de 6 meses em 

pacientes com neoplasia colorretal (ANDRÉ et al., 2013).     

 Quanto às neoplasias gástricas ou ainda na transição gastroesofágica, a 
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quimioterapia adjuvante tem sido um componente padrão na Ásia, à exemplo para todo o 

mundo, dadas a importante incidência e prevalência dessa neoplasia nesse continente 

(KHAN; SHAH, 2019). Na seleção dos regimes de quimioterapia pós-operatória, 

FOLFOX (Oxaliplatina + Leucovorin + 5-Fluorouracil) e CAPOX (Oxaliplatina + 

Capecitabina) são regimes comuns que têm sido amplamente utilizados clinicamente após 

décadas de pesquisa clínica (NCCN, 2018). O ensaio CLASSIC - Capecitabine and 

Oxaliplatin adjuvant study in stomach câncer, demonstrou um benefício de sobrevida 

para pacientes em tratamento com CAPOX, nos estágios II e III do câncer gástrico 

(BANG et al., 2012; NOH et al., 2014). Uma outra publicação evidenciou que FOLFOX 

tem boa eficácia clínica nas neoplasias gástricas avançadas (LOUVET et al., 2002), no 

entanto, o alto grau de heterogeneidade do câncer gástrico, pode afetar a eficácia clínica 

de diferentes regimes de quimioterapia, com elucidação de que, para o tratamento 

paliativo do câncer gastroesofágico, CAPOX mostrou-se melhor que FOLFOX 

(BAUMGARTNER et al., 2020).   

 É consensual a percepção de que a escolha racional do regime quimioterápico 

pode aumentar a sobrevida de muitos pacientes e implicar diretamente no desfecho de 

qualidade de vida. As fluoropirimidinas têm sido amplamente utilizadas no tratamento do 

câncer colorretal, desde a década de 90. Em 2001, vários estudos internacionais 

demonstraram que o precursor do medicamento Fluorouracil, a Capecitabina, pode ser 

um tratamento seguro e eficaz para o câncer colorretal; então o Food and Drug 

Administration - FDA, aprovou a Capecitabina como um tratamento de primeira linha 

para câncer colorretal avançado (HOFF et al., 2001; VAN CUTSEM et al., 2001).  

Os estudos relataram que a Capecitabina, como terapia com agente único em 

primeira linha comparada com 5-FU/LV, para câncer colorretal avançado, resulta em um 

tempo equivalente à progressão e à taxa de sobrevida global, mas aumenta a taxa de 

resposta (GUO et al., 2016). Em 2003, o MOSAIC adotou o esquema modificado do 

FOLFOX para tratar o câncer colorretal, mas a eficácia não melhorou significativamente 

(ANDRE et al., 2009).  

O perfil de segurança do CAPOX foi relatado em ensaios de fase II e III em 

neoplasias colorretais. Em comparação com a terapia padrão do FOLFOX-4, CAPOX é 

mais conveniente, mas ainda não está claro se é superior com respeito aos desfechos finais 

da doença (HALLER et al., 2010). Desse modo, existem vários tipos de esquemas 

quimioterápicos para neoplasias colorretais, incluindo Capecitabina, 5-FU, CAPOX e 

FOLFOX, além de outros relevantes, porém, dadas as características evolutivas da 
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utilização desses protocolos para o tratamento das neoplasias gástricas e colorretais, 

descritas em diferentes ensaios e série de casos, CAPOX e FOLFOX são protocolos de 

vasta escolha clínica e portanto, categoricamente selecionados para a representatividade 

amostral desse estudo.  

Para fins de clareza metodológica, as diferenças entre tais protocolos estão na 

intenção de tratamento, na dose unitária (mg/m²) de Oxaliplatina, Leucovorin e 

Fluoropirimidina, além da apresentação e tempo de infusão do 5-FU ou seu pró-fármaco, 

a Capecitabina; conforme os esquemas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoadjuvância e Paliação para doença avançada  

CAPOX + RxT 

Capecitabina: 825 mg/m² VO 2 vezes ao dia, do D1 ao D14 e do D22 ao D35.  

Oxaliplatina: 50 mg/m² IV no D1, D8, D22 e D29.  

Radioterapia: 180 cGy/dia, 5 dias por semana (dose total de 5040 cGy). 

Seguido de ressecção cirúrgica e então quimioterapia adjuvante com:  

Capecitabina: 1000 mg/m2 VO, 2 vezes ao dia do D1 ao D14.  

Oxaliplatina: 130 mg/m2 IV no D1. Repetir o ciclo a cada 21 dias, no total de 4 ciclos. 

Rodel C, et al. Multicenter phase II trial of chemoradiation with oxaliplatin for rectal 

cancer. J Clin Oncol 2007;25:110-117. 

Para doença avançada, pode-se diminuir a dose da Capecitabina para 850 mg/m² VO 2 

vezes ao dia e a dose da Oxaliplatina para 100 mg/m² IV para reduzir o risco de 

toxicidade sem comprometimento da eficácia clínica. Repetir o ciclo a cada 21 dias, no 

total de 4 a 8 ciclos. 

Cassidy J, et al. Randomized Phase III Study of Capecitabine Plus Oxaliplatin 

Compared With Fluoruracila/ Folinic Acid Plus Oxaliplatin As First-Line Therapy for 

Metastatic Colorectal Cancer. J Clin Oncol 2008;26:2006-2012.  

Hochster Hs, et al. Safety and Effi cacy of Oxaliplatin and Fluoropyrimidine Regimens 

With or Without Bevacizumab As First-Line Treatment of Metastatic Colorectal 

Cancer: Results of the TREE Study. J Clin Oncol 2008; 26:3523-3529 
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Adjuvância e Paliação para doença avançada  

mFOLFOX 6  

Oxaliplatina: 85 mg/m² IV em 2 horas no D1.  

Folinato de cálcio: 400 mg/m² IV no D1, em 2 horas de infusão (junto com 

Oxaliplatina). 

 Fluoruracila: 400 mg/m² IV bôlus no D1, seguido de Fluoruracila 2400 mg/m² IV 

contínuo por 46 horas. Repetir o ciclo a cada 14 dias, no total de 12 ciclos. 

Hochster H S, et al. Safety and Effi cacy of Oxaliplatin and Fluoropyrimidine Regimens 

With ou Without Bevacizumab as First- LineTreatment of Metastatic Colorectal 

Cancer: Results of the TREE study. J Clin Oncol; 2008; 26:3523-3529. 

 

 

Adjuvância e Paliação para doença avançada  

FOLFOX 4 - pouco usual/não contemplado na casuística  

Oxaliplatina: 85 mg/m² em 2 horas no D1 concomitante ao Folinato de cálcio (infusão 

em Y).  

Folinato de cálcio: 200 mg/m² IV no D1 e D2, em 2 horas de infusão antes da 

Fluoruracila. 

Fluoruracila: 400 mg/m² IV bôlus no D1, seguido de Fluoruracila 600 mg/m² IV 

contínuo por 22 horas no D1 e D2. Repetir o ciclo a cada 14 dias, no total de 12 ciclos. 

Andre T, et al. Oxaliplatin, Fluoruracila, and Leucovorin as Adjuvant Treatment for 

Colon Cancer N Engl J Med 2004;350:2343-51. 
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Ao observar o emprego da Oxaliplatina, em todos os protocolos, nota-se 

possibilidade de alteração da dose unitária (mg/m²), o que por sua vez, torna-se 

determinante para a mudança do protocolo e, não obstante, para os resultados implicados 

sobre a incidência de toxicidade. Haja vista que a escolha médica de cada protocolo deve 

ser estudada caso a caso, considerando a idade do paciente, as comorbidades já existentes 

e o potencial de desenvolvimento de toxicidades adicionais, como a Síndrome mão-pé 

(SMP) e a Diarréia, associadas às Fluoropirimidinas. Isso demonstra que, tão importante 

quanto o desfecho primário de um tratamento quimioterápico, é a vigilância sobre os 

efeitos adversos, desde a identificação até o seu respectivo manejo, por toda a equipe 

multiprofissional. Nesse cenário, a vigilância da equipe de enfermagem é especialmente 

demandada, uma vez que os STAs são gerenciados por enfermeiros e o acompanahamento 

cíclico, a cada infusão, permite maior observação de sintomas agudos e prolongados.    

 

 

 

 

 

Adjuvância e Paliação para doença avançada  

FOLFOX 6 - pouco usual 

Oxaliplatina: 100 mg/m² em 2 horas no D1.  

Folinato de cálcio: 400 mg/m² IV no D1, em 2 horas de infusão (concomitante à 

Oxaliplatina). 

Fluoruracila: 400 mg/m² IV bôlus no D1, seguido de Fluoruracila 2400 mg/m² IV 

contínuo por 46 horas no D1 e D2. Repetir o ciclo a cada 14 dias, no total de 12 ciclos.  

Maindrault-Goebel F, et al. Oxaliplatin Added to the Simplifi ed Bimonthly Leucovorin 

and 5-Fluoruracila Regimen as Second-line Therapy for Metastatic Colorectal Cancer 

(FOLFOX6). Eur J Cancer, 1999; 35(9)1338-1342. 
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4 MÉTODO 

  

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 

A pesquisa contempla um estudo observacional, do tipo coorte, prospectivo, 

elaborado em segmento único, para desenvolvimento de um modelo preliminar preditivo 

da ocorrência de NPIO, em uma subpopulação de pacientes expostos à Oxaliplatina, em 

tratamento com os protocolos quimioterápicos CAPOX e FOLFOX.    

 No contexto desta pesquisa, o termo subpopulação faz referência direta ao recorte 

populacional do universo de pacientes atendidos pelo cenário de pesquisa, uma instituição 

de abrangência nacional, que, no âmbito regional, atende todo o estado do Rio de janeiro. 

Isso reflete uma casuística importante: a amostra de uma subpopulação brasileira de 

grande relevância, no que se refere às neoplasias da topografia gastrointestinal.   

 Essa linha metodológica aponta-se mais adequada para evidenciar efeitos 

adversos raros ou tardios associados a uma determinada terapêutica e podem revelar uma 

indicação mais fidedigna sobre o que é alcançado na prática clínica cotidiana, por 

refletirem uma situação posta e observarem os resultados daí emergentes, que podem ser 

dependentes do contexto no qual se inserem (PAPANIKOLAOU; CHRISTIDI; 

IOANNIDIS, 2006). Nesse sentido, uma descrição clara e coerente se faz necessária para 

permitir o julgamento sobre a viabilidade e a aplicabilidade de determinados resultados 

de pesquisa, se devem ser incorporados em políticas públicas e/ou intervenções de grande 

porte (VICTORA; HABICHT; BRYCE, 2004; VISENTIN, 2008).   

 Seguindo a tendência reportada por grupos de pesquisa que objetivavam 

estabelecer critérios padronizados para trazer clareza à construção e descrição dos 

resultados obtidos sob diferentes delineamentos metodológicos, o estudo se beneficiou da 

utilização da iniciativa STROBE - Strengthening the Reporting of Observational studies 

in Epidemiology (ANEXO I),  a qual engloba recomendações para melhorar a qualidade 

da descrição de estudos observacionais, oferecendo um modelo que foi seguido pelos 

autores desse estudo e que objetiva contribuir para um relato mais adequado e, 

conseqüentemente, facilitar a leitura crítica dessas publicações por parte de editores, 

revisores e leitores em geral (VON ELM et al., 2007).  

 

 



59 

 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A investigação se deu no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva (INCA) - Unidade I, usualmente chamado de HCI - situado à Praça da Cruz 

Vermelha, s/nº, no Centro do Rio de Janeiro. O INCA destaca-se no cenário nacional há 

mais de 80 anos, como um grande centro de ensino e pesquisa na prevenção, tratamento 

e controle do câncer.  

No que se refere às especificidades para execução do estudo, o cenário de 

execução das etapas da pesquisa ocorreu na Central de Quimioterapia Adulto (CQTA), 

com 18 poltronas e 02 leitos, 01 sala de espera, 01 ambulatório de cateteres e 01 

consultório de enfermagem, além de espaço dedicado à educação continuada profissional. 

O atendimento médio se dá em torno de 2000 atendimentos/mês. Para fins de 

atendimento, sob indicadores institucionais, entende-se o número de vezes que um 

mesmo paciente comparece à unidade para tratamento; seja para quimioterapia, 

hormonioterapia, infusão de bifosfonatos ou retirada de bomba infusora elastomérica e, 

portanto, pode-se considerar, que o número de atendimentos não reflete a quantidade 

absoluta de pacientes/mês. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 Os participantes do estudo foram os pacientes submetidos à terapia antineoplásica 

com os protocolos CAPOX ou FOLFOX, no período de recrutamento para o estudo, de 

Agosto à Dezembro/2020. Foram rastreados 67 pacientes. Desses, 06 não atendiam aos 

critérios de inclusão. Dos 61 pacientes então elegíveis, 04 não desejaram participar do 

estudo; totalizando 57 pacientes incluídos, primariamente. Então, 06 evoluíram para 

cuidados paliativos exclusivos, 04 sofreram mudança de protocolo quimioterápico, 08 

solicitaram desligamento do estudo, 04 cursaram com abandono de tratamento ou óbito 

extrainstitucional não notificado, 01 teve o tratamento quimioterápico suspenso e 01 

evoluiu à óbito, ainda em vigência de tratamento; contemplando 33 pacientes na amostra 

final (Figura 7). Não foi realizado cálculo amostral por se tratar de um estudo censitário, 

onde todos os pacientes que atenderam aos critérios de inclusão, durante o período de 

recrutamento, foram incluídos.   
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Figura 7 - Digrama de fluxo STROBE de recrutamento dos pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Von Elm et al. (2007). 
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A seleção dos participantes ocorreu por busca ativa, através do acesso, na 

condição de membro funcional, à instrumentos institucionais, onde buscou-se, junto à 

planilha de agendamento da quimioterapia, os pacientes indicados ao primeiro ciclo de 

tratamento com os protocolos CAPOX ou FOLFOX, que tivessem data prevista para 

início e respectiva prescrição médica. Uma vez identificados os pacientes elegíveis, o 

prontuário eletrônico de cada provável participante era consultado, para confrontar 

informações que atendessem aos critérios de elegibilidade, descritos abaixo.     

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 Ausência de neuropatias prévias; 

  Idade maior ou igual a 18 anos; 

 Ausência de neuroatipias de qualquer natureza.  

 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Exposição à Oxaliplatina para fins de tratamento de outros sítios diagnósticos, que 

não, trato gastrointestinal; 

 Exposição à Oxaliplatina e/ou outro medicamento de caráter neurotóxico, em 

linha de tratamento anterior. 

NOTA: Este deixa de ser um critério de exclusão quando as circunstâncias 

clínicas e/ou institucionais indicarem exposição à Oxaliplatina em etapas 

diferentes, na vigência da mesma linha de tratamento. Ex: cirurgia; modificação 

de dose em atenção à disponibilidade de medicamento na farmácia hospitalar, etc.  

 

4.6 PERDA DE SEGUIMENTO 

 

 Encaminhamento para a unidade de cuidados paliativos exclusivos (HC IV); 

 Óbito.  

 

4.7 ETAPAS DO ACOMPANHAMENTO DA COORTE 

 

O período de recrutamento ocorreu entre os meses de Agosto à Dezembro/2020, 

onde, uma parte deste, acompanhou concomitantemente o período de exposição e 

acompanhamento dos pacientes em tratamento, dado entre os meses de Agosto/2020 e 

Abril/2021. Ressalta-se que o recorte de temporalidade do estudo para o desenvolvimento 
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da coorte (Figura 8) seguiu o período de exposição de cada paciente ao seu respectivo 

protocolo, até que se findasse o tratamento ou ocorresse o desfecho estudado: as 

manifestações de neurotoxicidade, contempladas nesse estudo por neuropatia sensorial 

periférica, parestesia e neuralgia.     

Assim, a depender do tempo de exposição à Oxaliplatina, pré-definido em cada 

protocolo, de acordo com critério médico, no momento da consulta com o especialista em 

Oncologia, que ocorre rotineiramente para deliberação e acompanhamento clínico do 

protocolo quimioterápico, cada paciente poderia ser acompanhado pelos seguintes 

períodos:  

Protocolo CAPOX: 4 a 8 meses 

Protocolo FOLFOX: 6 meses 

 

 

 

 

 

 Figura 8 - Esquema de desenvolvimento da pesquisa 

 

 

 

Fonte: autor (2021). 
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4.8 DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS E COLETA DE DADOS 

 

Quanto à operacionalização da coleta de dados, esta se deu por fases distintas e, 

em dado momento, concomitantes, do seguinte modo:      

 1 - Variáveis preditivas de NPIO foram elencadas, pautadas na revisão sistemática 

da literatura indexada, para a elaboração do instrumento de coleta de dados (APÊNDICE 

I).           

 2 - Esta fase pode ser subdividida em 02 etapas, on line e presencial, quais sejam: 

 2.1 - On line: Análise documental em prontuários, para avaliação dos critérios de 

elegibilidade e potencial de recrutamento, além do acompanhamento dos pacientes a cada 

ciclo.           

 2.2 - Presencial: Formalização do recrutamento/convite para a pesquisa com 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO II) e 

avaliação das atividades instrumentais de vida diária (AIVD), através do score de Lawton 

(ANEXO III) no primeiro e no último ciclo de tratamento ou até que o desfecho se 

apresentasse.           

 A adequação da coleta de dados para o ambiente on line se fez necessária em 

atenção às medidas protetivas quanto à exposição e risco para infecção de pacientes e 

profissionais à COVID-19. A etapa presencial, contemplou o devido distanciamento e o 

preenchimento do score através da inquirição de perguntas, feitas pela autora, diretas aos 

pacientes, na presença de seus acompanhantes, quando solicitado pelos próprios ou para 

fins de maior clareza das informações.       

 A análise documental em prontuários, por sua vez, possibilitou o registro de dados 

sóciodemográficos e a busca pela descrição de evidências de fatores clínicos preditivos 

da NPIO, citados nas evoluções médicas do paciente.     

 Em concomitância, de modo presencial, os pacientes foram abordados, no 

contexto da comunicação empática e compassiva, para explicações quanto à pesquisa e 

ao TCLE, no início do tratamento, ocasião onde também eram avaliadas as AIVD, 

segundo o Score de Lawton. O mesmo instrumento fora utilizado no último encontro 

presencial, coincidindo com o final do tratamento/apresentação do desfecho. Desse modo, 

cada paciente obteve dois scores: inicial, antes do início da exposição à Oxaliplatina e 

final, após a exposição à Oxaliplatina.       

 Em ambas as fases, on line e presencial, para avaliação prospectiva do 

desenvolvimento da NPIO, a coleta de dados foi finalizada diante do término de 
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tratamento previsto pelo protocolo ou diante da sinalização e descrição, em prontuário, 

de sintomas inerentes à NPIO, registradas pelo médico oncologista, em consulta 

imediatamente anterior à realização do próximo ciclo. São eles: Neuropatia Sensorial 

Periférica, Neuralgia e Parestesia, de acordo com a graduação proposta pelo CTCAE 

5.0. Quando, durante o encontro presencial, os pacientes relatavam tais sintomas, estes 

eram considerados e devidamente graduados como manifestações do desfecho.  

 A fim de providenciar a resolução de objeções do paciente, o cumprimento da fase 

presencial se deu nas datas de início e término da quimioterapia para evitar quaisquer 

outros deslocamentos do paciente até a instituição, conforme o esquema protocolar: 

CAPOX - 21/21 dias, durante 04 a 08 meses. 

FOLFOX - 15/15 dias, durante 06 meses. 

Se, porventura, a manifestação do desfecho ocorresse antes do término previsto 

pelo protocolo, através da consulta ao prontuário e agendamentos do paciente, foi possível 

contactá-lo em outros cenários, sem gerar novos deslocamentos e sem prejuízo ao 

cumprimento das etapas da pesquisa. 

 

4.9 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Os instrumentos utilizados nas respectivas etapas do estudo, que operacionalizam 

a coleta de dados, são agora apresentados na ordem em que foram empregados e, 

disponibilizados na íntegra, junto aos apêndices e anexos.     

 Formulário de coleta de dados: empregado na etapa on line, após o aceite formal 

do paciente, norteia os parâmetros de dados sóciodemográfcos e características do 

diagnóstico oncológico, descritas em prontuário. Eventualmente, diante de um relato 

verbal nas etapas presenciais, ou de dúvida/confronto de informações, esses dados 

poderiam ser alterados/corrigidos. 

 

Dados sociodemográficos: 

- Identificação 

- Prontuário 

- Idade          

 - Sexo 



65 

 

 

Características do diagnóstico oncológico:      

 - Diagnóstico histopatológico 

- Estadiamento da doença (TNM) - Clínico e/ou patológico   

 - Estadio                            

- Metástase 

- Protocolo quimioterápico 

- Intenção de tratamento      

- Tipo de acesso venoso        

 - Ca prévio/Tratamento prévio 

Catálogo de fatores preditivos mapeados em literatura: também utilizado na 

etapa on line, buscou verificar quais dados já citados pela literatura, eram descritos nos 

prontuários dos pacientes expostos à Oxaliplatina pelos protocolos CAPOX e FOLFOX, 

que falassem a favor da preditividade do desenvolvimento da NPIO. Novamente, diante 

das circunstâncias de dúvidas quanto às informações, as etapas presenciais foram também 

utilizadas para verificação. Os fatores preditivos serão elencados na descrição das 

variáveis.           

 Score de Lawton: aplicado na etapa presencial, no primeiro e no último ciclo de 

tratamento ou até que o desfecho fosse apresentado. Seguindo a tendência de outras 

publicações, elencadas pela revisão sistemática, a análise de execução das AIVD é um 

importante indicador das limitações à percepção da qualidade de vida, pelos pacientes, 

além de se tornar um marcador tangível, das repercussões da NPIO sobre suas atividades 

cotidianas. A avaliação no primeiro e no último ciclo de tratamento, permite que haja um 

paralelo comparativo entre os scores, antes e após a exposição à Oxaliplatina. O modelo 

de instrumento utilizado para essa avaliação sofreu adaptação para a realidade brasileira 

em 2008 e, embora existam muitas outras adaptações publicadas a partir do instrumento 

original, esta versão foi escolhida por adequação ao contexto brasileiro. Subdivide-se em 

07 quesitos que buscam avaliar a capacidade funcional de idosos, por meio da atribuição 

de notas de 01 a 03, diretamente proporcionais ao nível de independência,  quanto à:  

- Uso do telefone         

 - Viagens          

 - Realização de compras        

 - Preparo de refeições         

 - Trabalho doméstico         
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 - Uso de medicamentos        

 - Manuseio do dinheiro        

 O score classifica o nível de dependência do paciente para realização das AIVD, 

em:             

 - Dependência total: menor ou igual a 05      

 - Dependência parcial: maior que 05 e menor que 21    

 - Independência: 21         

  

CTCAE: praticado em ambas as etapas, foi utilizado para gerar uniformidade 

conceitual na identificação e categorização do desfecho, além da atribuição dos graus de 

severidade diante do acometimento, que variam de 01 a 04, diretamente proporcionais à 

gravidade. Ainda que a denominação generalista do principal evento de neurotoxicidade 

periférica com uso da Oxaliplatina seja a neuropatia sensorial periférica, essa, conforme 

anteriormente apresentado, pode se manifestar sob um conjunto de sintomas, 

consensualmente descritos em literaruta especializada. Desse modo, para mapeamento 

cruzado e avaliação dos termos descritos em prontuário e relatado pelos pacientes com a 

terminologia proposta pelo CTCAE, a manifestação do desfecho foi distribuída e 

diferenciada em 03 conceitos, no que se refere à, segundo o próprio: Desordens do 

Sistema Nervoso.          

 - Neuropatia sensorial periférica: uma desordem caracterizada por dano ou 

disfunção em nervos sensoriais periféricos.        

 - Neuralgia: uma desordem caracterizada por intensa sensação dolorosa ao longo 

de um nervo ou grupo de nervos.        

 - Parestesia: uma desordem caracterizada por distúrbio funcional de neurônios 

sensoriais resultando em sensações cutâneas anormais de formigamento, dormência, 

pressão, frio e/ou calor.          

  

4.10 ASPECTOS ÉTICOS   

 

Em atenção às normativas que regulamentam as pesquisas cujos participantes são 

seres humanos, o estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) das 

respectivas instituições proponente e coparticipante, de acordo com a resolução 466/2012, 

revisitada pela resolução 580/2018, que pauta as especificidades éticas das pesquisas de 

interesse estratégico para o SUS. Conforme preconizado, a anuência dos participantes se 
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deu pela assinatura do TCLE, de acordo com a autorização para realização da pesquisa, 

aprovada pelo CEP da instituição coparticipante em 26/07/2019, sob o parecer de número: 

3.471.530 (ANEXO IV). 

 

4.11 DESCRIÇÃO OPERACIONAL DE VARIÁVEIS 

 

Por apropriação da definição estatística, variáveis dependentes são aquelas que 

representam uma grandeza cujo valor é dependente de como a variável independente é 

manipulada ou se comporta. Nesta pesquisa são representadas pelos desfechos 

apresentados pelos pacientes, que dependem da ocorrência de exposição à Oxaliplatina e 

demais fatores preditivos.           

4.11.1 Neuropatia Sensorial Perifética 

4.11.2 Neuralgia 

4.11.3 Parestesia 

 

Conceitualmente, as variáveis independentes são aquelas que representam uma 

grandeza que está sendo manipulada em um experimento. É mutável conforme as 

circunstâncias às quais estão associadas. Nesta pesquisa, são os fatores que sofrem 

variabilidade conforme cada paciente e se equivalem aos fatores preditivos dos desfechos 

de neutotoxicidade    

 

Categoria das variáveis Variáveis preditivas de neurotoxicidade   

4.11.4 Comorbidades 

Diabetes, NSP prévia, Dinapenia, 

Esplenomegalia, Transtorno de ansiedade, 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 

Déficits nervosos periféricos prévios  

4.11.5 Dose medicamentosa 

Dose unitária de Oxaliplatina, dose total 

de Oxaliplatina, redução de dose em 

relação ao ciclo anterior, dose cumulativa 

4.11.6 Desempenho do paciente KPS 

4.11.7 Sintomas precoces de 

neurotoxicidade 

Episódios prévios de neuropatia periférica 

aguda em ciclos anteriores, rápido 
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aumento da dormência/formigamento até 

o 3º ciclo em mãos ou pés 

4.11.8 Hábitos sociais Etilismo 

4.11.9 Dados sociodemográficos Idade, gênero, etnia 

4.11.10 Dados antropométricos Peso, altura, superfície corporal, IMC 

4.11.11 Fatores externos Estação do ano 

4.11.12 Disestesia térmica 
Duração da dor evocada pelo frio, 

exposição local ao frio 

4.11.13 Medicamentos  Opióides, anti-inflamatórios 

4.11.14 Achados laboratoriais 

Hipoalbumenemia, Hipomagnesemia – 

inclusive pela dieta, Anemia, 

Hipercloremia 

4.11.15 Exposição à Oxaliplatina 

Tempo de infusão, número de ciclos, 

associação com Bevacizumabe, ciclos 

maiores de 6 meses 

4.11.16 Alterações de sensibilidade 
Limiar de percepção vibratória anormal 

nos pés 

 

4.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA   

 

A partir dos dados coletados durante as avaliações dos pacientes a cada ciclo, foi 

construído um banco de dados em planilha eletrônica e este foi analisado pelo programa 

SPSS, versão 22.0 (IBM Corporation, Armonk, New York, EUA) e pelo aplicativo 

Microsoft Excel 2017 (Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA). 

 Para caracterização dos pacientes foi viabilizada a análise descritiva dos 

resultados das variáveis por meio de gráficos, distribuições de frequências com as 

proporções de interesse e cálculo de estatísticas apropriadas para variáveis quantitativas 

- mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação (CV).  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 prevalências dos fatores clínicos preditivos e a incidência do desfecho foram 

estimadas pontualmente.  Para verificar a associação entre duas variáveis qualitativas, 

incluindo a associação de desfechos com fatores qualitativos, foi usado o teste Qui-

quadrado. Quando o teste Qui-quadrado se mostrou inconclusivo, foi usado 
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alternativamente o Teste Exato de Fisher.  A medida estatística usada para estimar o risco 

foi a razão de chances (do inglês Odds Ratio, OR), o qual avalia a relação entre a chance 

de ocorrência de um desfecho em um grupo de indivíduos que possuem certa 

característica, ou são expostos a um fator, e a chance de ocorrência deste evento (ou 

desfecho) em um grupo de indivíduos que não possuem tal característica, ou não estão 

expostos a tal fator. 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, que significaria ambos 

os grupos terem a mesma chance de ocorrência do desfecho.   

 Na análise inferencial de variáveis quantitativas, tendo em vista os pequenos 

tamanhos amostrais dos subgrupos, a comparação da distribuição de uma variável 

quantitativa, em dois grupos independentes, foi feita pelo teste não paramétrico de Mann-

Whitney.  Logo, associações entre desfechos e variáveis quantitativas foram investigadas 

pelo teste de Mann-Whitney, comparando as distribuições da variável quantitativa nos 

subgrupos sem e com o desfecho.       

 As variáveis significativamente associadas ao desfecho, identificadas na análise 

univariada, foram consideradas elegíveis para inclusão no modelo de regressão logística 

multivariado para o desfecho. O método da seleção de variáveis para o modelo 

multivariado final foi o método Back-Forward de Wald. De acordo com esse método, o 

modelo multivariado inicial considera todas as variáveis associadas à variável dependente 

e o algoritmo computacional em cada passo vai retirando uma variável menos 

significativa ou que é associada à outras até chegar no modelo final que considera 

somente o número mínimo de variáveis suficientemente relevantes. A significância do 

modelo de regressão foi atestada pela significância dos coeficientes analisada pelo teste 

de Wald e pelo teste Hosmer e Lemeshow.      

 O resultado da análise de regressão logística serviu de base para a construção de 

um score preditivo para o desfecho. Para tal, variáveis do modelo logístico entraram na 

composição do score com pesos obtidos multiplicando seus respectivos coeficientes por 

02 e arredondando-os para o valor inteiro mais próximo. O ponto de corte para o score 

construído é determinado por análise de curva ROC.  A validação do score com o ponto 

de corte encontrado se dá pelo valor da área sob a curva ROC, pela significância desta 

área, pelo valor da razão de chances para ocorrência de eventos adversos de 

neurotoxidade usando tal ponto de corte e pela significância desta razão de chances. 

 A Análise do tempo de tratamento até a ocorrência de um evento de interesse foi 

investigada pela Tábua de sobrevivência e pela média do tempo de tratamento, estimadas 
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pelo método de Kaplan Meier. Curvas de tempo do tratamento de grupos independentes 

foram paradas pelo teste Tarone -Ware e pelo teste de Breslow - Generalized Wilcoxon. 

Tais testes analisam se existe diferença estatística significante entre o tempo de 

tratamento de grupos independentes.       

 Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas 

considerando nível de significância máximo de 5% (0,05), o que traduz a seguinte regra 

de decisão nos testes estatísticos: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado 

ao teste for menor que 0,05.  
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5 RESULTADOS 

 

 Os fatores clínicos preditivos mapeados previamente por ocasião do resultado 

apresentado pela revisão sistemática da literatura foram elencados (Quadro 2) e 

novamente mapeados quanto à sua ocorrência na população de pacientes participantes, 

emergindo como evidências para a configuração do modelo preliminar de predição da 

NPIO, com alcance para a atuação multiprofissional. Tal modelo requer a compreensão 

de um esquema, que será melhor abordado posteriormente. 

     

Quadro 2 - Descrição das variáveis preditivas. Rio de Janeiro, 2020 

AUTORIA E 

ANO 

TIPO DE 

ESTUDO 

FATORES PREDITIVOS 

Bano e 

Ikram (2019) 

Coorte 

retrospectiva 

Pacientes diabéticos têm maior risco de parestesia frequente, distal 

e transitória, nos primeiros minutos da infusão de Oxaliplatina 

Soveri et al. 

(2019)  

Coorte 

prospectiva 

Neuropatia a longo prazo: Graus 2 a 4 de Neurotoxicidade aguda; 

ECOG maior que 0 

Abdel-

Rahman 

(2019) 

Ensaio clínico 
Pacientes diabéticos podem levar um tempo menor para 

desenvolver parestesia induzida por Oxaliplatina 

Gebremedhn, 

Shortland e 

Mahns 

(2019) 

Coorte 

retrospectiva 
Dose cumulativa maior que 850mg/m² no ciclo 5 

Hsu et al. 

(2019) 

Coorte 

prospectiva 

Idade mais jovem; Maior dose cumulativa de Oxaliplatina; Maior 

superfície corporal 

Inverno; Neuropatia aguda em ciclos anteriores 

Wesselink et 

al. (2018)  

Coorte 

prospectiva 

Menor ingestão de Magnésio na dieta; Menor ingestão de Magnésio 

na dieta de pacientes com 65 anos ou mais 

Cassinello, 

Serrano e 

Mon (2017) 

Coorte 

prospectiva 

Dose cumulativa média: 825,25mg/m²; Dose cumulativa em 3 

meses 

Raphael, 

Fischer e 

Fung (2017) 

Coorte 

retrospectiva de 

base 

populacional 

Idade superior aos 70 anos, em relação aos pacientes entre 66 e 69 

anos 

Reincidência de Neuropatia: Idade superior aos 70 anos, à época 

do diagnóstico de Câncer, com necessidade de medicamento para 

dor neuropática 

Palugulla et 

al. (2017) 

Coorte 

prospectiva 

Neuropatia crônica: Desenvolvimento de Neuropatia aguda; Dose 

cumulativa mediana de 780mg/m² - 130 a 1040mg/m² 

Reddy et al. 

(2016)  

Coorte 

prospectiva 

Neuropatia crônica: Neuropatia subclínica pré-existente; Défcits 

sensoriais térmicos e cutâneos desenvolvidos no ciclo 1 

Tanishima et 

al. (2017) 

Coorte 

retrospectiva 

Neuropatia crônica: Ocorrência de Neuropatia aguda; Sexo 

masculino; Tratamento para Neuropatia aguda; Dose total média de 

Oxaliplatina - 693,8mg 

Ottaiano et 

al. (2016) 

Coorte 

prospectiva 
Neuropatia crônica: Diabetes; IMC maior que 30 

Wang et al. 

(2016) 

Coorte 

prospectiva 

Dormência mais grave ao longo do tempo: Sexo feminino; ECOG 

igual ou maior que 1; IMC médio maior que 27; Uso de opioides 

Dormência/Entorpecimento: Dose cumulativa de Oxaliplatina  

Neuropatia de grau elevado: Idade menor que 60 anos; Uso de 

opioides 

Altaf et al. 

(2014)  

Coorte 

retrospectiva 
Período de Inverno 
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Velasco et al. 

(2014) 

Coorte 

prospectiva 

Neuropatia grave: Homens; Dose cumulativa de Oxaliplatina ao 

final do tratamento: 284,5 a 1649,1mg/m²; Dose unitária de 

Oxaliplatina: 43,1 a 180,58mg; Maior número de eventos 

neuropáticos agudos 

Vincenzi et 

al. (2013) 

Coorte 

retrospectiva 

Neuropatia mais prolongada: Pacientes jovens; 

Hipoalbuminemia; Hipomagnesemia 

Neuropatia aguda: Anemia pré-tratamento; Consumo de álcool 

Alejandro et 

al. (2013) 

Coorte 

retrospectiva 

Neuropatia aguda e crônica: Menor peso corporal; Ausência de 

Neuropatia ou Diabetes preexistentes; Neuropatia aguda em 1 

ciclo passado 

Neuropatia aguda: Sexo feminino; Idade mais jovem; Área de 

superfície corporal maior que 2m² 

Neuropatia crônica: Maior IMC; Neuropatia persistente em 1 a 

3 ciclos passados; Exposição cumulativa à Oxaliplatina medida 

por ciclo ou dose 

Sugihara et 

al. (2012)  

Coorte 

prospectiva 

Dose cumulativa de Oxaliplatina: Neuropatia G1 - 85mg/m² em 

asiáticos e caucasianos; Neuropatia G2 - 405 a 782mg/m² em 

asiáticos e 255 a 505 em caucasianos; Neuropatia G3 - 1526mg/m² 

em asiáticos e 805 a 832mg/m² em caucasianos; Populações 

caucasianas   

Uwah et al. 

(2012)  

Coorte 

retrospectiva 

Dose cumulativa menor de Oxaliplatina, em pacientes com 

Diabetes: 220 - 554mg/m². Níveis séricos de Cálcio ligeiramente 

mais altos 

Adams et al. 

(2011)   

Ensaio clínico 

randomizado 
Tratamento contínuo em detrimento do tratamento intermitente 

Hill et al. 

(2010) 

Coorte 

prospectiva 

Atividade anormal e espontânea das fibras motoras de alta 

frequência por hiperexcitabilidade aguda do nervo motor induzida 

pela oxaliplatina, detectável no EMG nos dias 2 a 4 após o 

tratamento 

Attal et al. 

(2009) 

Coorte 

prospectiva 

Neuropatia crônica: Sintomas evocados pelo frio com duração de 

4 dias ou mais, a partir do ciclo 3 

Neuropatia grave: Dor aumentada em resposta ao frio; 

Hiperalgesia térmica 

Aprile et al. 

(2007)  

Coorte 

retrospectiva 
Perda de peso  

Mattioli et 

al. (2005)  

Estudo 

multicêntrico de 

fase II 

Dose média cumulativa de Oxaliplatina: Grau 0 - 491mg/m²; Grau 

1 - 792mg/m²; Graus 2 e 3 - 942mg/m² 

Krishnan et 

al. (2005)  

Estudo 

transversal 

Dose unitária de Oxaliplatina: 100mg/m², com dose cumulativa de 

380mg/m² a 2989mg/m² 

Giacchetti et 

al. (2000)  

Ensaio clínico 

randomizado de 

fase III 

Dose cumulativa média para Neuropatia G2: 1100mg/m² - 750 a 

1650mg/m² 

Infusão de Oxaliplatina maior ou menor que 6h  

Fonte: do autor (2021). 

 

5.1 PERFIL DOS PACIENTES E SEUS TRATAMENTOS 

 

Os resultados deste estudo são baseados no acompanhamento de uma amostra de 33 

pacientes expostos à quimioterapia com Oxaliplatina. Os pacientes foram observados em 

todos as sessões de quimioterapia até a ocorrência de um desfecho de neurotoxidade - 

neuropatia, neuralgia ou parestesia - ou até o final do tratamento previsto. Assim definido 

o seguimento, o número de sessões de quimioterapia por paciente variou de 02 a 11, 

totalizando 206 avaliações, ou seja, o pesquisador coletou dados de 206 avaliações 
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diferentes. Como mostram os dados da tabela 1, o número de sessões de quimioterapia 

modal ou típico é 6 (21,2%), a mediana também é de 6 sessões e a média é 6,2 sessões 

por paciente, com desvio padrão de 2,3 sessões, coeficiente de variação igual a 0,37, 

mostrando que o número de sessões de quimioterapia realizadas pelos pacientes possui 

moderada variabilidade entre os pacientes.  

 

Tabela 1 - Distribuição de frequência do número de sessões de quimioterapia realizados 

pelos pacientes. Rio de Janeiro, 2021 

Número de sessões 

realizados 

Número de Pacientes (F) % 

2 1 3,0 

3 1 3,0 

4 6 18,2 

5 6 18,2 

6 7 21,2 

7 2 6,1 

8 5 15,2 

9 1 3,0 

10 2 6,1 

11 2 6,1 
Fonte: do autor (2021). 

As distribuições de frequências das variáveis que caracterizam os pacientes e seus 

tratamentos são mostradas na tabela 2. Os resultados mostram o seguinte perfil típico do 

paciente exposto à quimioterapia com Oxaliplatina na população deste estudo: paciente 

do sexo masculino (66,7%), com idade maior ou igual a 60 anos e menor que 78 anos 

(60,6%), Índice de Massa Corpórea (IMC) relativo a peso normal (48,5%), com 

diagnóstico médico de Adenocarcinoma (87,9%), cuja topografia mais comumente 

localizada é o Reto (33,3%), Retosigmóide (15,2%) ou Estômago (15,2%).  

Quanto à limitação da capacidade funcional relacionada ao tratamento, com 

interferência nas AIVD, o score de Lawton inicial e final totaliza 18 a 21 pontos (54,6%), 

sugerindo dependência parcial e independência. Além disso, apresentam metástase 

(51,5%), principalmente hepática (27,3%), submeteu-se à terapêutica com o protocolo 

CAPOX (84,8%), com intenção de tratamento adjuvante (42,4%) ou paliativo (36,4%), 

por acesso periférico (81,8%) e não apresentaram neoplasias prévias (93,9%). Os 

pacientes têm um fator clínico típico (com frequência maior que 50%), a Anemia, 

presente em 87,9% dos pacientes e os demais fatores relevantes, presentes em mais de 
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10% da amostra, são a Hipertensão (39,4%), Hipoalbumenia (24,2%), Diabete Mellitus 

(21,2%) e Ansiedade (15,2%). 

 

Tabela 2 - Distribuição de frequências das variáveis que caracterizam os pacientes e 

seus tratamentos. Rio de janeiro, 2021 

 Variável F % 

Sexo   

Feminino 11 33,3% 

Masculino 22 66,7% 

Idade    Idade   

24 | 33 3 9,1% 

33 | 42  2 6,1% 

42 | 51 3 9,1% 

51 | 60 5 15,2% 

60 | 69 13 39,4% 

69 || 78 7 21,2% 

Idade menor que 60 anos 13 39,4% 

IMC (Kg/m2)   
Menor que 18,5 (Baixo Peso) 3 9,1% 

18,5 | 25,0 (Peso Normal) 16 48,5% 

25,0 | 30,0 (Sobrepeso) 12 36,4% 

30,0 | 35,0 (Obesidade Grau I) 2 9,1% 

Tipo de tumor   

Adenocarcinoma 29 87,9% 

Carcinoma Epidermóide 1 3,0% 

Carcinoma Neuroendócrino 2 6,1% 

Neoplasia mucinosa 1 3,0% 

Topografia Diagnóstica 

Dessconhecido 1 3,0% 

Colon 3 9,1% 

Esôfago 1 3,0% 

Estômago 5 15,2% 

Metastático ao diagnóstico 1 3,0% 

Neuroendócrino 2 6,1% 

Peritôneo 1 3,0% 

Reto 11 33,3% 

Retosigmóide 5 15,2% 

Sigmóide 3 9,1% 

Score de Lawton Inicial    

12 | 14 3 9,1% 

14 | 16 6 18,2% 

16 | 18 6 18,2% 

18| 20 9 27,3% 

20|| 21 9 27,3% 
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Tabela 2 - Distribuição de frequências das variáveis que caracterizam os pacientes e 

seus tratamentos. Rio de janeiro, 2021 (continuação) 

 Variável F % 

Score de Lawton Final    

12 | 14 4 12,1% 

14 | 16 6 18,2% 

16 | 18 5 15,2% 

18| 20 9 27,3% 

20|| 21 9 27,3% 

Metástase 17 51,5% 

Local da metástase   

Óssea 1 3,0% 

Fígado 9 27,3% 

Bexiga 2 6,1% 

Pulmão 2 6,1% 

Nodal 3 9,1% 

Peritoneal 4 12,1% 

Linfovascular 2 6,1% 

Tipo de Tratamento   

CAPOX 28 84,8% 

FOLFOX 4 12,1% 

CAPOX E FOLFOX 1 3,0% 

Tipo   

Adjuvante 14 42,4% 

Neoadjuvante 7 21,2% 

Paliativa 12 36,4% 

Tipo de acesso   

CVC-TI 5 15,2% 

Periférico 27 81,8% 

PICC 1 3,0% 

 CA prévio   

Nenhum 31 93,9% 

Adenocarcinoma colon sem tratamento 1 3,0% 

Melanoma com tratamento prévio 1 3,0% 

Fatores Clínicos Preditivos   

Anemia 29 87,9% 

Hipertensão 13 39,4% 

Hipoalbumenia 8 24,2% 

Diabete Mellitus 7 21,2% 

Transtorno de Ansiedade 5 15,2% 

Hipocloremia 2 6,1% 

Dinapenia 1 3,0% 

Hipomagnesia 1 3,0% 

Fonte: do autor (2021). 
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A tabela 3 exibe as principais estatísticas da distribuição de idade, IMC e score de 

Lawton, inicial e final, dos pacientes participantes da pesquisa. O comportamento da 

distribuição destas variáveis pode ser visto nas Figuras 9 a 11. 

 

Tabela 3 - Principais estatísticas da idade, IMC e score de Lawton (SL) dos pacientes. 

Rio de Janeiro, 2021 

         Estatística Idade (anos) IMC (Kg/m2) SL inicial SL final 

Mínimo 24,0 16,4 12,0 12,0 

Máximo 78,0 35,0 21,0 21,0 

Mediana 61,0 24,0 18,0 18,0 

Média 58,5 24,1 17,5 17,5 

Desvio Padrão 13,9 4,0 2,8 2,8 

C.V 0,24 0,17 0,16 0,16 
Fonte: do autor (2021). 

 

A idade dos pacientes varia de 24 a 78 anos com moderada variabilidade em torno 

da média de 58,5 anos, a mediana é de 61 anos (Figura 9), e como mostra o boxplot, 

pacientes com idade menor que 40 anos são atípicas para a condição de doença da 

população deste estudo, representados pelo símbolo ○ no boxplot.    

 

Figura 9 - Boxplot da distribuição de idade dos pacientes 

    
  

Fonte: do autor (2021). 
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O IMC dos pacientes varia de 16,4 a 35,0 Kg/m2 com baixa variabilidade em torno 

da média de 24,1 Kg/m2 (relativo à peso normal), a mediana é de 24,0 Kg/m2, e como 

mostra o boxplot (Figura 10), IMC maior que 30 Kg/m2 é infrequente para a condição de 

doença da população deste estudo (representado pelo símbolo ○ no boxplot), ou seja, é 

incomun um paciente com dignóstico dessas neoplasias estar obeso. 

 

Figura 10 - Boxplot da distribuição do IMC dos pacientes 

 

 

 
Fonte: do autor (2021). 

 

O score de Lawton, inicial e final, também se apresenta com baixa variabilidade 

entre os pacientes, assumindo valores de 12 a 21, com mediana 18, média 17,5 e desvio 

padrão 2,8; sem valores atípicos ou discrepantes (não há pontos representados pelo 

símbolo ○ ou * no boxplot). As estatísticas das duas distribuições são iguais e não há 

diferença significativa entre os scores de Lawton inicial e final dos pacientes (p-valor 

0,480 do teste de Wilcoxon). Dos 33 pacientes somente 5 apresentaram score de Lawton 

final diferente do score inicial, para 4 destes 5 pacientes, a diferença era de apenas 1 

ponto, e para 1 paciente a diferença era de 2 pontos, entre o score inicial e o score final 

(Figura 11).   
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Figura 11 - Boxplot da distribuição do score de Lawton inicial e final dos pacientes 

 
 

Fonte: do autor (2021). 

 

A tabela 4 e a figura 12 trazem resultados da análise da persistência dos fatores 

clínicos ocorridos no período de seguimento dos pacientes. A Dinapenia e Hipomagnesia 

têm persistência média igual a 1,0, ou seja, ocorreram em apenas 1 avaliação, sem 

repetição, para todos os pacientes que apresentaram estes fatores. Anemia, Ansiedade, 

Hipertensão e Diabette Mellitus apresentaram alta persistência, com persistência média 

acima de 5 avaliações.  

Tabela 4 - Análise de Persistência dos Fatores Clínicos. Rio de Janeiro, 2021 

Número de avaliações 

que o fator foi observado 

Número de pacientes 

(F) 
% 

Persistência Média 

do Desfecho  

Dinapenia     

0  11 33,3% 1,0 

1  22 66,7%  

DM     

0  26 78,8% 6,6 

2  1 3,0%  

4  1 3,0%  

5  1 3,0%  

6  1 3,0%  

8  1 3,0%  

10  1 3,0%  

11  1 3,0%  

Fonte: do autor (2021). 
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Tabela 4 - Análise de Persistência dos Fatores Clínicos. Rio de Janeiro, 2021 

(continuação) 

Número de avaliações em 

que o fator foi observado 

Número de pacientes 

(F) 

% Persistência Média 

do Desfecho 

Ansiedade     

0  28 84,8% 5,2 

1  2 6,1%  

5  1 3,0%  

9  1 3,0%  

10  1 3,0%  

Anemia    

0  4 12,1% 5,0 

1  1 3,0%  

2  2 6,1%  

3  5 15,2%  

4  5 15,2%  

5  5 15,2%  

6  6 18,2%  

7  1 3,0%  

8  2 6,1%  

10  1 3,0%  

11  1 3,0%  

Hipoalbumenia    

0  25 75,8% 1,1 

1  7 21,2%  

2  1 3,0%  

Hipomagnesia    

0  32 97,0% 1,0 

1  1 3,0%  

Hipocloremia    

0  31 93,9% 1,0 

1  2 6,1%  

Hipertensão    

0  20 60,6% 5,5 

1  1 3,0%  

2  1 3,0%  

4  2 6,1%  

5  4 12,1%  

6  2 6,1%  

8  1 3,0%  

10  1 3,0%  

11  1 3,0%  

Fonte: do autor (2021). 
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Figura 12 - Persistência dos fatores clínicos observados durante o período de 

seguimento 

 

Fonte: do autor (2021). 

 

A tabela 5 e a figura 13 mostram a incidência geral dos desfechos de 

neurotoxidade ocorridos no período de seguimento, por paciente. Eventos de 

neurotoxidade ocorrem para 13 pacientes (39,4%), ou seja, 39,4% dos pacientes 

apresentaram pelo menos um dos sintomas de Neurotoxidade (neuropatia ou parestesia 

ou neuralgia).  
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Tabela 5 - Incidências do desfecho de neurotoxidade, por paciente. Rio de Janeiro, 2021 

Desfecho observado no seguimento 

Número de pacientes que 

apresentaram o desfecho em 

alguma avaliação (F) 

% 

Neuropatia ou Parestesia ou Neuralgia 13 39,4% 

Neuropatia 7 21,2% 

Parestesia 7 21,2% 

Neuralgia 1 3,0% 

Neuropatia e Parestesia 1 3,0% 

Neuropatia e Neuralgia 1 3,0% 

Parestesia e Neuralgia 0 0,0% 

Neuropatia, Parestesia e Neuralgia 0 0,0% 

Fonte: do autor (2021). 

 

Figura 13 - Incidências do desfecho de neurotoxidade, por número de paciente 

 

Fonte: do autor (2021). 

 

Para o caso de neuralgia não foi registrado o grau de severidade. Dos 7 casos de 

parestesia, 3 eram de Grau I e os demais não tinham registro do grau. Dos 7 casos de 

neuropatia, 3 casos eram de Grau I, 2 casos eram de grau II, 1 caso era de grau I/II e 1 

caso era de grau III/IV. 
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5.2 FATORES CLÍNICOS ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE NEUROPATIA 

 

A análise feita na tabela 6 investiga se existem fatores característicos do paciente 

associados à ocorrência de neuropatia. Para tal, a incidência de neuropatia no grupo onde 

o fator avaliado é ausente, foi comparada com a incidência de Neuropatia no grupo onde 

o fator avaliado é presente. A análise foi 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 6 mostram que a ocorrência de neuropatia não 

está significativamente associada a quase nenhum fator característico do paciente 

considerado no estudo, demonstrado porque quase todos os p-valores do teste exato de 

Fisher são maiores que 5% mostrando que, para quase todos os fatores, não há diferença 

significativa entre a incidência de neuropatia no grupo onde o fator avaliado é ausente e 

a incidência de Neuropatia no grupo onde o fator avaliado é presente. A exceção está para 

o fator clínico de ansiedade.  

A ocorrência de neuropatia está significativamente associada à ocorrência de 

relatos verbais/descrições de ansiedade. No grupo de pacientes que não apresentaram 

ansiedade, a incidência de neuropatia é de 14,6%. No grupo que apresentou ansiedade, a 

neuropatia ocorre com frequência significativamente maior, em 60,0% dos casos (p-

valor=0,049 do teste exato de Fisher).  A razão de chances é igual a 9,0 e é significativa 

já que seu intervalo de confiança ao nível de 95% de confiança, (1,13; 71,96), não contém 

o valor 1. Estima-se daí que a chance de um paciente que demonstra/relata ansiedade, 

apresentar neuropatia é 9,0 vezes a chance de um paciente sem relatos de ansiedade, 

apresentar neuropatia. 
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Tabela 6 - Fatores associados a ocorrência de neuropatia. Rio de Janeiro, 2021 

Fator* 

Incidência de 

neuropatia no 

grupo em que o 

fator é ausente 

Incidência de 

neuropatia no grupo 

em que o fator é 

presente 

p-valor do 

teste exato de 

Fisher 

Sexo Masculino 1 9,1% 6 27,3% 0,378 

Idade menor que 60 3 15,0% 4 30,8% 0,393 

Peso Normal 4 23,5% 3 18,8% 1,000 

Sobrepeso ou obesidade 3 15,8% 4 28,6% 0,422 

Adenocarcinoma 0 0,0% 7 24,1% 0,555 

Tumor no Estomago 7 25,0% 0 0,0% 0,329 

Tumor no Reto 4 18,2% 3 27,3% 0,661 

Tumor no Retosigmóide 6 21,4% 1 20,0% 1,000 

Metástase 2 12,5% 5 29,4% 0,398 

Metástase no Fígado 3 12,5% 4 44,4% 0,068 

Metástase Peritoneal 6 20,7% 1 25,0% 1,000 

CAPOX 1 25,0% 6 20,7% 1,000 

FOLFOX 6 21,4% 1 20,0% 1,000 

Dose inicial de Oxaliplatina 

igual a 85 mg/m² 
6 20,0% 1 33,3%               0,523 

QT Adjuvante 4 17,4% 3 30,0% 0,646 

QT Neoadjuvante 6 23,1% 1 14,3% 1,000 

QT Paliativa 5 23,8% 2 16,7% 1,000 

Acesso periférico 1 16,7% 6 22,2% 1,000 

Cateter 6 21,4% 1 20,0% 1,000 

Parestesia 6 23,1% 1 14,3% 1,000 

DM 7 26,9% 0 0,0% 0,299 

Ansiedade 4 14,3% 3 60,0% 0,049 

Anemia 0 0,0% 7 24,1% 0,555 

Hipoalbumenia 6 24,0% 1 12,5% 0,652 

Hipertensão 5 25,0% 2 15,4% 0,676 

* Considerando apenas fatores com frequência maior que 10% na amostra 

Fonte: do autor (2021). 

 

5.3 VARIÁVEIS QUANTITATIVAS NA LINHA DE BASE ASSOCIADAS À 

NEUROPATIA 

 

A análise feita na tabela 7 investiga se existem variáveis quantitativas na linha de 

base, associadas à ocorrência de neuropatia. Para tal, as distribuições da variável 

quantitativa dos grupos sem e com incidência de neuropatia são comparadas. Devido ao 

pequeno tamanho amostral dos subgrupos sem e com neuropatia, a significância da 

diferença entre as distribuições é avaliada pelo teste não paramétrico de Mann Whitney. 

Os resultados exibidos na tabela 7 mostram que nenhuma variável quantitativa na linha 

de base está associada à neuropatia (p-valores maiores que 5%).   
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Tabela 7 - Variáveis quantitativas associadas à ocorrência de neuropatia. Rio de 

Janeiro, 2021 

Variável 

Estatísticas no grupo sem 

neuropatia 

Estatísticas no grupo com 

neuropatia 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 
Média Mediana DP Média Mediana DP 

Idade 58,3 62,5 15,3 59,1 58,0 7,4 0,590 

IMC  24,0 23,5 4,3 24,3 25,3 2,9 0,780 

Superfície corporal 

inicial 

1,8 2,0 0,4 2,0 2,0 0,0 
0,560 

Dose cumulativa de 

Oxaliptina (mg/m²) 
126,5 130,0 12,2 123,6 130,0 17,0 0,813 

KPS 40,8 60,0 39,1 50,0 80,0 47,3 0,375 

Hemácias 4,2 4,0 0,9 4,4 4,0 0,5 0,531 

Hemoglobina 11,8 12,0 2,1 12,4 13,0 1,3 0,375 

Hematócrito 35,5 36,0 6,0 37,3 37,0 3,7 0,450 

Fonte: do autor (2021). 

 

Os resultados exibidos nas tabelas 6 e 7 mostram que, considerando a amostra de 

pacientes, somente um fator está significativamente associado à ocorrência de neuropatia: 

a ocorrência ansiedade. Com apenas um fator associado não se aplica a construção de um 

score de preditividade clínica, isolado, para a neuropatia. 

 

5.4 FATORES PREDITIVOS MEDIDOS EM CADA SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA 

ASSOCIADOS À NEUROPATIA 

 

A análise feita na tabela 8 investiga se existem fatores preditivos associados à 

ocorrência de neuropatia, em cada sessão de quimioterapia. Logo, para esta análise é 

considerada a amostra de 206 sessões de quimioterapia, e não a amostra de 33 pacientes.  

A saber: a incidência de neuropatia na amostra das 206 sessões de quimioterapia é de 

3,4%, dado que somente em 7 sessões foram registradas a neuropatia. Para a investigação 

da associação, a incidência de neuropatia nas sessões de quimioterapia, onde o fator 

avaliado é ausente, foi comparada com a incidência de neuropatia nas sessões onde o fator 

avaliado foi presente. A análise foi feita somente para fatores com frequência maior de 
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10% na amostra e a significância da diferença entre as duas incidências foi avaliada pelo 

teste exato de Fisher ou teste Qui- quadrado adequadamente.     

 Os resultados exibidos na tabela 8 mostram que a ocorrência de neuropatia na 

sessão de quimioerapia não está significativamente associada, isoladamente, a qualquer 

fator preditivo, a cada sessão de quimioterapia. Todos os p-valores do teste exato de 

Fisher são maiores que 5% mostrando que, para todos os fatores, não há diferença 

significativa entre a incidência de neuropatia no grupo de sessões onde o fator avaliado 

foi ausente e a incidência de neuropatia no grupo de sessões onde o fator avaliado foi 

presente.   

 

Tabela 8 - Fatores preditivos associados à ocorrência de neuropatia em cada sessão de 

quimioterapia. Rio de janeiro, 2021 

Fator* Incidência de 

Neuropatia no grupo 

de sessões em que o 

fator é ausente 

Incidência de 

Neuropatia no grupo  

de sessões em que o 

fator é presente 

p-valor do 

teste exato de 

Fisher 

Peso Normal 3 3,3% 4 3,6% 1,000 

Sobrepeso ou obesidade 4 3,2% 3 3,9% 1,000 

Dose unitária de Oxaliptina 

igual a 85 mg/m² 
4 2,7% 3 5,6% 0,389 

Redução da dose 4 2,5% 3 7,5% 0,143 

Inverno 7 4,0% 0 0,0% 0,598 

Outono 6 3,1% 1 10,0% 0,304 

Primavera 4 4,4% 3 2,7% 0,703 

Verão 4 2,7% 3 5,6% 0,389 

Uso de Opióide 7 4,0% 0 0,0% 0,597 

Consumo de Álcool 6 4,1% 1 1,8% 0,676 

Consumo de Fermentados 6 4,1% 1 1,8% 0,676 

Consumo de Destilados 6 4,1% 1 1,8% 0,676 

DM 7 4,5% 0 0,0% 0,355 

Ansiedade 6 3,4% 1 3,8% 1,000 

Anemia 1 1,8% 6 4,1% 0,676 

Hipertensão 5 3,7% 2 3,0% 1,000 

Fonte: do autor (2021). 

 

5.5 VARIÁVEIS QUANTITATIVAS MEDIDAS EM CADA SESSÃO DE 

QUIMIOTERAPIA ASSOCIADAS À NEUROPATIA 

 

A análise feita na tabela 9 investiga se existem variáveis quantitativas observadas 

em cada sessão, associadas à ocorrência de neuropatia. Para tal, as distribuições da 

variável quantitativa dos grupos de sessões sem e com incidência de neuropatia são 
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comparadas. Devido ao pequeno tamanho amostral do subgrupo sem neuropatia, a 

significância da diferença entre as distribuições é avaliada pelo teste não paramétrico de 

Mann Whitney. Os resultados exibidos na tabela 9 mostram que o ciclo, a dose 

cumulativa, e o número de ciclos do tratamento estão significativamente associados à 

neuropatia, com p-valores menores que 5%. Comparando as estatísticas, percebe-se que 

essas variáveis são, em termos medianos, significativamente maiores nas sessões que têm 

registro de neuropatia. Conclui-se que o desfecho de neuropatia ocorre em vigência do 

avanço dos ciclos e doses cumulativas significativamente maiores. 

 

Tabela 9 - Análise da associação de variáveis quantitativas observadas em cada sessão 

de quimioterapia, com a ocorrência de neuropatia 

Variável Estatísticas no grupo de 

sessões sem ocorrência de 

Neuropatia 

Estatísticas no grupo de 

sessões com ocorrência 

Neuropatia 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 
Média Mediana DP Média Mediana DP 

IMC  23,9 24,0 3,7 23,6 24,0 3,1 0,824 

Superfície Corporal 1,9 2,0 0,3 2,0 2,0 0,0 0,323 

Dose total de 

Oxaliptina (mg) 
193,9 197,5 39,1 182,0 206,0 39,7 0,467 

Dose cumulativa 

(mg/m²) 
448,5 390,0 259,5 695,0 600,0 235,4 0,014 

Valor da Redução 8,1% 0,0% 71,9% 5,0% 0,0% 6,5% 0,192 

Tempo de Infusão  393,0 150,0 2228,3 182,9 175,0 41,2 0,330 

Ciclo vigente - 3,0 - - 5,0 - 0,009 

Número de ciclos da 

quimioterapia 
3,3 3,0 1,9 5,0 4,0 1,8 0,024 

KPS 25,7 0,0 37,4 44,3 60,0 42,4 0,180 

Hemácias 4,0 4,0 0,7 3,9 4,0 0,7 0,615 

Hemoglobina 11,6 12,0 1,8 11,6 12,0 1,0 0,970 

Hematócrito 34,5 34,0 5,1 34,1 35,0 3,3 0,976 

Fonte: do autor (2021). 

Os resultados exibidos nas tabelas 8 e 9 mostram que, considerando a amostra de 

sessões de quimioterapia, três variáveis estão significativamente associadas à ocorrência 

de neuropatia: dose cumulativa, ciclo vigente e número de ciclos da quimioterapia. 

Entretanto, a incidência de neuropatia na amostra de sessões de quimioterapia (3,4%) é 

muito pequena, impossibilitando a construção de um modelo de regressão logística para 

subsidiar a construção de um score preditivo para a ocorrência, isolada, de neuropatia. 
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5.6 ANÁLISE DO TEMPO DE TRATAMENTO ATÉ O DESFECHO DE 

NEUROPATIA 

A tabela 10 mostra a tábua de sobrevivência, investigada pelo método de Kaplan-

Meyer até a ocorrência de neuropatia, durante o tempo de tratamento e o gráfico da figura 

14 mostra o comportamento da curva de sobrevivência até ocorrência deste desfecho.  

 

Tabela 10 - Tábua de sobrevivência de Kaplan Meier até a neuropatia. Rio de Jeniro, 

2021 

Tempo t 

(dias) 

Proporção de sobrevivência 

acumulada no tempo 
Número acumulado 

de casos neuropatia 

no tempo t 

Número 

remanescente 

de casos na 

amostra 

Estimativa Erro Padrão 

62 1,000 0,000   

63            0,938             0,043  2 30 

84            0,898             0,056  3 23 

105            0,849             0,072  4 17 

121            0,783             0,091  5 12 

126            0,718             0,104  6 11 

147            0,638             0,119  7 8 

214            0,638             0,119  7 0 

Fonte: do autor (2021). 

 

A interpretação da primeira linha é: até 62 dias após a primeira observação, 100% 

dos pacientes não apresentam neuropatia, com 63 dias, estima-se que 93,8% dos pacientes 

não apresentam neuropatia. Com 84 dias, 89,8% dos pacientes não apresentam 

neuropatia, e assim sucessivamente, a ponto de que com 147 dias após a primeira sessão, 

estima-se que 63,8% dos pacientes seguem livres da manifestação de neuropatia. 
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Figura 14 - Tempo de tratamento dos pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina até a ocorrência de Neuropatia (os símbolos + representam as censuras) 

 

Fonte: do autor (2021). 

 

A figura 15 mostra o efeito da ocorrência de ansiedade no tempo de tratamento 

até o evento de neuropatia. O teste de Breslow e o teste de Tarone-Ware acusam que as 

curvas de tempo de tratamento até a neuropatia dos grupos sem e com ansiedade são 

significativamente distintas, com p-valores iguais a 0,08 e 0,041, respectivamente.  
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Figura 15 - Tempo de tratamento dos pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina até a ocorrência de neuropatia nos grupos sem e com ansiedade (os 

símbolos + representam as censuras) 

 

Fonte: do autor (2021). 

 

A tabela 11 exibe as estimativas pontuais e intervalares da média do tempo de 

tratamento até a neuropatia, estimadas pelo método de Kaplan-Meier, no global e nos 

grupos de pacientes sem e com ansiedade. No global, estima-se que o paciente exposto à 

quimioterapia com Oxaliplatina fica, em média, 176,9 dias sem apresentar neuropatia.  

Estima-se que o paciente que apresenta ansiedade fica, em média, 117,6 dias sem 

apresentar neuropatia, enquanto o paciente que não apresenta ansiedade, não evolui à 

neuropatia por um tempo médio significativamente maior, em média 187,0 dias após a 

primeira sessão.  Logo, por ser um fator associado à ocorrência de neuropatia, o paciente 

que apresenta ansiedade tende a desenvolver neuropatia mais brevemente, em relação ao 

paciente sem relato de ansiedade.  
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Tabela 11 - Estimativas pontuais e intervalares da média do tempo de tratamento do 

paciente exposto à quimioterapia com Oxaliplatina até a ocorrência de neuropatia, 

obtidas pelo método de Kaplan Meier, global e nos grupos de paciente sem e com 

ansiedade. Rio de Janeiro, 2021 

Grupo 
Estimativa da média do 

tempo de tratamento em dias 

Erro 

padrão 

Intervalo de Confiança ao nível 

de 95% de confiança 

Limite 

Superior 

Limite 

Superior 

Sem ansiedade 187,0 11,9 163,7 210,3 

Com ansiedade 117,6 20,1 78,3 156,9 

Global 176,9 11,7 154,0 199,8 

Fonte: do autor (2021). 

 

A figura 16 mostra o efeito do tipo de protocolo utilizado por cada paciente, no 

tempo de tratamento até que ocorra neuropatia. O teste de Breslow e o teste de Tarone-

Ware acusam que as curvas de tempo de tratamento para o desenvolvimento da neuropatia 

nos grupos de pacientes que usavam protocolos distintos não são significativamente 

distintas (p-valores iguais a 0,481 e 0,571, respectivamente), como era esperado, pois na 

tabela 6 a análise já mostrava que não havia associação significativa entre o protocolo 

usado e a ocorrência, isolada, de neuropatia.  
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Figura 16 - Tempo de tratamento até o desenvolvimento de neuropatia pelos pacientes 

expostos à quimioterapia com Oxaliplatina nos grupos de pacientes que utilizaram os 

protocolos CAPOX e FOLFOX (os símbolos + representam as censuras) 

 

Fonte: do autor (2021). 

 

A tabela 12 demonstra as estimativas pontuais e intervalares da média do tempo 

de tratamento até a ocorrência de neuropatia, estimadas pelo método de Kaplan-Meier, 

no global e por tipo de protocolo utilizado no tratamento quimioterápico. No global, 

estima-se que o paciente exposto à quimioterapia com Oxaliplatina fica, em média, 176,9 

dias sem apresentar neuropatia.  Estima-se que o paciente que utiliza o protocolo CAPOX 

fica, em média, 176,1 dias sem apresentar neuropatia, enquanto o paciente que utiliza o 

protocolo FOLFOX cursa com neuropatia por um tempo médio de 165,0 dias após a 

primeira sessão.  Como foi supracitado, os testes não acusam diferença significativa entre 

estas duas médias.          
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Tabela 12 - Estimativas pontuais e intervalares da média do tempo de tratamento dos 

pacientes expostos à quimioterapia com Oxaliplatina até a ocorrência de neuropatia 

obtidas pelo método de Kaplan Meier, global, e nos grupos de pacientes que utilizavam 

os protocolos CAPOX e FOLFOX. Rio de Janeiro, 2021 

Grupo 

Estimativa da média 

do tempo de 

sobrevida em dias 

Erro 

padrão 

Intervalo de Confiança ao nível 

de 95% de confiança 

Limite superior Limite superior 

FOLFOX  165,0 7,3 150,6 179,4 

CAPOX 176,1 13,1 150,4 201,8 

Global 176,9 11,7 154,0 199,8 

Fonte: do autor (2021). 

 

5.7 FATORES CLÍNICOS ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE PARESTESIA 

 

A análise feita na tabela 13 investiga se existem fatores característicos dos 

pacientes, associados à ocorrência de parestesia. Para tal, a incidência de parestesia no 

grupo onde o fator avaliado é ausente foi comparada com a incidência de parestesia no 

grupo onde o fator avaliado é presente. A análise foi feita somente para fatores com 

frequência maior de 10% na amostra e a significância da diferença entre as duas 

incidências foi avaliada pelo teste exato de Fisher.       

 Os resultados exibidos na tabela 13 demonstram que a ocorrência de parestesia 

não está significativamente associada a qualquer fator característico do paciente 

considerado no estudo. Todos os p-valores do teste exato de Fisher são maiores que 5% 

mostrando que, para todos os fatores, não há diferença significativa entre a incidência de 

parestesia no grupo onde o fator avaliado foi ausente e a incidência de parestesia no grupo 

onde o fator avaliado foi presente. 
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Tabela 13 - Fatores associados a ocorrência de parestesia. Rio de Janeiro, 2021 

Fator* 

Incidência de 

parestesia no grupo 

em que o fator é 

ausente 

Incidência de 

parestesia no grupo em 

que o fator é presente 

p-valor do 

teste exato de 

Fisher 

Sexo Masculino 3 27,3% 4 18,2% 0,661 

Idade menor que 60 4 20,0% 3 23,1% 1,000 

Peso Normal 4 23,5% 3 18,8% 1,000 

Sobrepeso ou obesidade 4 21,1% 3 21,4% 1,000 

Adenocarcinoma 0 0,0% 7 24,1% 0,555 

Tumor no Estomago 6 21,4% 1 20,0% 1,000 

Tumor no Reto 4 18,2% 3 27,3% 0,661 

Tumor no Retosigmóide 6 21,4% 1 20,0% 1,000 

Metástase 3 18,8% 4 23,5% 1,000 

Metástase no Fígado 6 25,0% 1 11,1% 0,642 

Metástase Peritoneal 6 20,7% 1 25,0% 1,000 

Dose unitária inicial de 85 

mg/m² 

7 23,3% 0 0,0% 1,000 

CAPOX 1 25,0% 6 20,7% 1,000 

FOLFOX 6               21,4%                1             20,0%               1,000 

QT Adjuvante 4 17,4% 3 30,0% 0,646 

QT Neoadjuvante 5 19,2% 2 28,6% 0,623 

QT Paliativa 5 23,8% 2 16,7% 1,000 

Acesso periférico 1 16,7% 6 22,2% 1,000 

Cateter 7 25,0% 0 0,0% 0,559 

DM 4 15,4% 3 42,9% 0,145 

Ansiedade 5 17,9% 2 40,0% 0,282 

Anemia 1 25,0% 6 20,7% 1,000 

Hipoalbumenia 5 20,0% 2 25,0% 1,000 

Hipertensão 3 15,0% 4 30,8% 0,393 

* Considerando apenas fatores com frequência maior que 10% na amostra. 

Fonte: do autor (2021). 

 

5.8 VARIÁVEIS QUANTITATIVAS NA LINHA DE BASE ASSOCIADAS À 

PARESTESIA 

 

A análise feita na tabela 14 investiga se existem variáveis quantitativas na linha 

de base, associados à ocorrência de parestesia. Para tal, as distribuições das variáveis 

quantitativas dos grupos sem e com incidência de parestesia são comparadas. Devido ao 

pequeno tamanho amostral dos subgrupos sem e com parestesia, a significância da 

diferença entre as distribuições é avaliada pelo teste não paramétrico de Mann Whitney. 

Os resultados exibidos na Tabela 14 mostram que nenhuma variável quantitativa na linha 

de base está associada à parestesia, com p-valores maiores que 5%.     
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Tabela 14 - Variáveis quantitativas associadas à ocorrência de parestesia. Rio de 

Janeiro, 2021 

Variável 

Estatísticas no grupo sem 

parestesia 

Estatísticas no grupo com 

parestesia 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 
Média Mediana DP Média Mediana DP 

Idade 60,2 61,5 13,2 52,0 61,0 15,5 0,232 

Score de Lawton Inicial 17,2 17,0 2,7 18,7 19,0 2,9 0,215 

IMC  24,3 24,0 4,1 23,2 23,0 4,1 0,651 

Superfície Corporal 

inicial 

1,9 2,0 0,3 1,9 2,0 0,4 0,914 

Dose total de 

Oxaliptina (mg) 

210,0 218,0 33,6 222,1 234,0 28,6 0,232 

Dose Cumulativa 124,8 130,0 14,7 130,0 130,0 0,0 0,651 

KPS 41,5 60,0 40,1 47,1 80,0 44,2 0,590 

Hemácias 4,3 4,0 0,8 4,1 4,0 0,9 0,780 

Hemoglobina 
12,1 12,0 2,1 11,6 12,0 1,7 0,590 

Hematócrito 36,2 36,0 5,7 34,9 36,0 5,8 0,682 

Fonte: do autor (2021). 

 

Os resultados exibidos nas tabelas 13 e 14 demonstram que, considerando a 

amostra de pacientes, nenhum fator está significativamente associado à ocorrência de 

parestesia. Logo, não se aplica a construção de um score de preditividade, isolado, para a 

parestesia. 

 

5.9 FATORES PREDITIVOS MEDIDOS EM CADA SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA 

ASSOCIADOS À PARESTESIA 

 

A análise feita na tabela 15 investiga se existem fatores preditivos associados à 

parestesia, em cada sessão de quimioterapia. Logo, para esta análise é considerada a 

amostra de 206 sessões de quimioterapia, em detrimento da amostra de 33 pacientes.  A 

saber: a incidência de parestesia na amostra das 206 sessões de quimioterapia é de 3,4%, 

pois somente em 7 sessões foram registradas a parestesia. Para a investigação da 

associação, a incidência de parestesia nas sessões de quimioterapia onde o fator avaliado 
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é ausente foi comparada com a incidência de parestesia nas sessões onde o fator avaliado 

é presente. A análise foi feita somente para fatores com frequência maior de 10% na 

amostra e a significância da diferença entre as duas incidências foi avaliada pelo teste 

exato de Fisher ou teste Qui-quadrado, adequadamente. Os resultados exibidos na tabela 

15 mostram que a ocorrência de parestesia na sessão de quimioterapia não está 

significativamente associada, isoladamente, a qualquer fator preditivo considerado no 

estudo. Todos os p-valores do teste exato de Fisher são maiores que 5% mostrando que, 

para todos os fatores, não há diferença significativa entre a incidência de parestesia no 

grupo de sessões onde o fator avaliado é ausente e a incidência de Parestesia no grupo de 

sessões onde o fator avaliado é presente. 

 

 

Tabela 15 - Fatores preditivos associados à ocorrência de neuropatia em cada sessão de 

quimioterapia. Rio de janeiro, 2021 

Fator* 

Incidência de 

parestesia no grupo 

de sessões em que o 

fator é ausente 

Incidência de 

parestesia no grupo 

de sessões em que o 

fator é presente 

p-valor do 

teste exato de 

Fisher 

Peso Normal 6 6,7% 4 3,6%                0,348 

Sobrepeso ou obesidade 7 5,6% 3 3,9% 0,744 

Dose unitária de 85 mg 9 6,1% 1 1,9% 0,294 

Redução da dose 8 5,0% 2 5,0% 1,000 

Inverno 8 4,6% 2 7,7% 0,621 

Outono 9 4,7% 1 10,0% 0,407 

Primavera 5 5,6% 5 4,5% 0,755 

Verão 8 5,4% 2 3,7% 1,000 

Uso de Opióide 10 5,7% 0 0,0% 0,364 

Consumo de Álcool 9 6,2% 1 1,8% 0,291 

Consumo de Fermentados 9 6,2% 1 1,8% 0,289 

Consumo de Destilados 9 6,2% 1 1,8% 0,291 

DM 7 4,5% 3 6,5% 0,699 

Ansiedade 8 4,6% 2 7,7% 0,622 

Anemia 1 1,8% 9 6,2% 0,289 

Hipertensão 6 4,5% 4 6,0% 0,734 

Fonte: do autor (2021). 

 

5.10 VARIÁVEIS QUANTITATIVAS MEDIDAS EM CADA SESSÃO DE 

QUIMIOTERAPIA ASSOCIADAS À PARESTESIA 

 

A análise feita na tabela 16 investiga se existem variáveis quantitativas observadas 

em cada sessão de quimioterapia, associados à ocorrência de parestesia. Para tal, as 
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distribuições da variável quantitativa dos grupos de sessões sem e com incidência de 

parestesia são comparadas. Devido ao pequeno tamanho amostral do subgrupo sem 

parestesia, a significância da diferença entre as distribuições é avaliada pelo teste não 

paramétrico de Mann Whitney. Os resultados exibidos na tabela 16 mostram que 

nenhuma das variáveis quantitativas observadas nas sessões de quimioterapia está 

significativamente associada à ocorrência de parestesia, pois todos os p-valores são 

maiores que 5%. 

 

Tabela 16 - Análise da associação de variáveis quantitativas observadas em cada sessão 

de quimioterapia, com a ocorrência de parestesia 

Variável 

Estatísticas no grupo de 

sessões sem ocorrência de 

parestesia 

Estatísticas no grupo de 

sessões com ocorrência 

parestesia 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 
Média Mediana DP Média Mediana DP 

IMC 24,0 24,0 3,6 21,7 22,0 4,6 0,180 

Superfície Corporal 1,9 2,0 0,3 1,7 2,0 0,5 0,072 

Dose Total de 

Oxaliptina (mg) 
193,2 197,0 39,0 198,6 211,5 43,3 0,482 

Dose Cumulativa 

(mg/m²) 
455,9 390,0 257,9 479,0 455,0 348,8 0,895 

Valor da Redução 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,854 

Tempo de Infusão 254,0 150,0 504,6 146,0 150,0 19,6 0,077 

Ciclo vigente - 3,0 - - 4,0 - 0,420 

Número de ciclos da 

quimioterapia 
3,3 3,0 1,9 4,0 4,0 2,1 0,287 

KPS 26,0 0,0 37,5 32,0 0,0 41,6 0,607 

Hemácias 4,0 4,0 0,7 3,8 4,0 0,8 0,361 

Hemoglobina 11,6 12,0 1,8 11,3 11,5 1,6 0,593 

Hematócrito 34,6 35,0 5,1 33,4 33,0 4,4 0,383 

(-) estatísticas paramétricas não foram calculadas devido à natureza ordinal da variável Ciclo. 

Fonte: do autor (2021). 

 

Além da incidência de parestesia na amostra de sessões de quimioterapia (3,4%) 

ser muito pequena, os resultados exibidos nas tabelas 15 e 16 mostram que, considerando 

a amostra de sessões de quimioterapia, não há fatores significativamente associados à 

ocorrência de parestesia, impossibilitando a construção de um modelo de regressão 

logístico para subsidiar a construção de um score preditivo para a ocorrência, isolada, de 

parestesia. 
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5.11 ANÁLISE DO TEMPO DE TRATAMENTO ATÉ O DESFECHO DE 

PARESTESIA 

 

A tabela 17 mostra a tábua de sobrevivência, analisada pelo método de Kaplan 

Meier, até a ocorrência de parestesia, durante o tempo de tratamento e o gráfico da figura 

17 mostra o comportamento da curva de sobrevivência até ocorrência deste desfecho. 

 

Tabela 17 - Tábua de sobrevivência de Kaplan Meier até a parestesia. Rio de Jeniro, 

2021 

 Tempo t 

(dias) 

Proporção de sobrevivência 

acumulada no tempo 

Número acumulado 

de casos parestesia no 

tempo t 

Número remanescente 

de casos na amostra 
Estimativa Erro Padrão 

21 0,970 0,030 1 32 

63 0,939 0,042 2 31 

90 0,854 0,069 4 20 

91 0,811 0,078 5 19 

174 0,649 0,158 6 4 

194 0,433 0,206 7 2 

Fonte: do autor (2021). 

 

A interpretação da primeira linha é: até 20 dias após a primeira observação, 100% 

dos pacientes não apresentaram parestesia, com 21 dias, estima-se que 97,0% dos 

pacientes não apresentaram parestesia. Com 63 dias, 93,9% dos pacientes não apresentam 

parestesia, e assim sucessivamente, a ponto de que com 194 dias após a primeira sessão, 

estima-se que 43,3% dos pacientes seguem livres da ocorrência de parestesia. 
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Figura 17 - Tempo de tratamento dos pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina até a ocorrência de parestesia (os símbolos + representam as censuras) 

 

Fonte: do autor (2021). 

A Figura 18 mostra o efeito do tipo de protocolo utilizado sobre o tempo de 

ocorrência até a Parestesia. O teste de Breslow e o teste de Tarone-Ware acusam que as 

curvas de ocorrência até a parestesia dos grupos de pacientes que usavam protocolos 

distintos, não são significativamente distintas, com p-valores iguais a 0,511 e 0,689, 

respectivamente, como era esperado, pois na Tabela 13 a análise já mostrava que não 

havia associação significativa entre o protocolo usado e a ocorrência de parestesia. 
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Figura 18 - Tempo de tratamento até o desenvolvimento de parestesia pelos pacientes 

expostos à quimioterapia com Oxaliplatina nos grupos de pacientes que utilizaram os 

protocolos CAPOX e FOLFOX (os símbolos + representam as censuras) 

 

Fonte: do autor (2021). 

 

A tabela 18 exibe as estimativas pontuais e intervalares da média do tempo de 

tratamento até a ocorrência de parestesia, estimadas pelo método de Kaplan-Meier, no 

global e por tipo de protocolo utilizado no tratamento quimioterápico. No global, estima-

se que o paciente exposto à quimioterapia com Oxaliplatina fica, em média, 176,9 dias 

sem apresentar parestesia.  Estima-se que o paciente que se beneficia do protocolo 

CAPOX fica, em média, 178,7 dias sem apresentar parestesia, enquanto o paciente que 

se utiliza do protocolo FOLFOX, cursa sem parestesia por um tempo médio de 174,0 dias 

após a primeira sessão. Como foi supracitado, os testes não acusam diferença significativa 

entre estas duas médias.  
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Tabela 18 - Estimativas pontuais e intervalares da média do tempo de tratamento dos 

pacientes expostos à quimioterapia com Oxaliplatina até a ocorrência de parestesia 

obtidas pelo método de Kaplan Meier, global, e nos grupos de pacientes que utilizavam 

os protocolos CAPOX e FOLFOX. Rio de Janeiro, 2021 

Grupo 

Estimativa da média do 

tempo de tratamento em 

dias 

Erro 

padrão 

Intervalo de Confiança ao nível de 

95% de confiança 

Limite superior Limite superior 

FOLFOX 174,0 0,0 174,0 174,0 

CAPOX 178,7 12,3 154, 202,7 

Global 176,9 11,4 154,6 199,2 

Fonte: do autor (2021). 

 

5.12 FATORES CLÍNICOS ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE 

NEUROTOXICIDADE POR OXALIPLATINA 

 

A análise feita na tabela 19 investiga se existem fatores característicos do paciente 

associados à ocorrência de neurotoxidade. Para tal, a incidência de Neurotoxidade no 

grupo onde o fator avaliado é ausente foi comparada com a incidência de Neurotoxidade 

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 Qui-quadrado ou teste exato de Fisher. Os resultados 

exibidos na Tabela 19 mostram que a ocorrência de neurotoxidade não está 

significativamente associada a algum fator característico do paciente considerado no 

estudo. Todos os p-valores do teste exato de Fisher são maiores que 5% mostrando que, 

para todos os fatores, não houve diferença significativa entre a incidência de 

neurotoxidade no grupo onde o fator avaliado é ausente e a incidência de neurotoxidade 

no grupo onde o fator avaliado é presente. Entende-se por neurotoxicidade, o 

desenvolvimento de ao menos uma manifestação de desfecho: neuropatia, parestesia ou 

neuralgia.  
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Tabela 19 - Fatores associados a ocorrência de neurotoxicidade por Oxaliplatina. Rio 

de Janeiro, 2021 

Fator* 

Incidência de 

neurotoxidade no 

grupo em que o 

fator é ausente 

Incidência de 

neurotoxidade no 

grupo em que o fator é 

presente 

p-valor do 

teste exato de 

Fisher 

Sexo Masculino 4 36,4% 9 40,9% 1,000 

Idade menor que 60 7 35,0% 6 46,2% 0,522** 

Peso Normal 7 41,2% 6 37,5% 0,829** 

Sobrepeso ou obesidade 7 36,8% 6 42,9% 0,727** 

Adenocarcinoma 0 0,0% 13 44,8% 0,136 

Tumor no Estomago 0 0,0% 13 44,8% 0,625 

Tumor no Reto 12 42,9% 1 20,0% 0,270 

Tumor no Retosigmóide 11 39,3% 2 40,0% 1,000 

Metástase 5 31,3% 8 47,1% 0,353** 

Metástase no Fígado 8 33,3% 5 55,6% 0,425 

Metástase Peritoneal 11 37,9% 2 50,0% 1,000 

Dose unitária inicial de 85 mg/m² 12 40,0% 1 33,3% 1,000 

CAPOX 2 50,0% 11 37,9% 1,000 

FOLFOX 11 39,3% 2 40,0% 1,000 

QT Adjuvante 8 34,8% 5 50,0% 0,461 

QT Neoadjuvante 10 38,5% 3 42,9% 1,000 

QT Paliativa 9 42,9% 4 33,3% 0,719 

Acesso periférico 2 33,3% 11 40,7% 1,000 

Cateter 12 42,9% 1 20,0% 0,625 

DM 10 38,5% 3 42,9% 1,000 

Transtornos de Ansiedade 9 32,1% 4 80,0% 0,066 

Anemia 1 25,0% 12 41,4% 1,000 

Hipoalbumenia 10 40,0% 3 37,5% 1,000 

Hipertensão 8 40,0% 5 38,5% 1,000 

* Considerando apenas fatores com frequência maior que 10% na amostra 

** Neste caso foi feito o teste qui-quadrado 

Fonte: do autor (2021). 

 

5.13 VARIÁVEIS QUANTITATIVAS NA LINHA DE BASE ASSOCIADAS À 

OCORRÊNCIA DE NEUROTOXICIDADE POR OXALIPLATINA 

 

A análise feita na Tabela 20 investiga se existem variáveis quantitativas na linha 

de base associadas à ocorrência de neurotoxidade. Para tal, as distribuições da variável 

quantitativa dos grupos sem e com incidência de neurotoxidade são comparadas. Devido 

ao pequeno tamanho amostral dos subgrupos sem e com a manifestação do evento, a 

significância da diferença entre as distribuições é avaliada pelo teste não paramétrico de 

Mann Whitney. Os resultados exibidos na Tabela 20 mostram que nenhuma variável 
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quantitativa na linha de base está associada à ocorrência de eventos de neurotoxidade, 

uma vez que p-valores maiores que 5%. 

 

Tabela 20 - Variáveis quantitativas associadas à ocorrência de neurotoxicidade. Rio de 

Janeiro, 2021 

Variável 

Estatísticas no grupo sem 

neurotoxidade 

Estatísticas no grupo com 

neurotoxidade 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 

Média Mediana DP Média Mediana DP 

Idade 60,0 63,5 14,8 56,2 60,0 12,6 0,265 

SL Inicial 17,1 16,5 2,9 18,2 19,0 2,6                 0,353 

IMC  24,4 24,0 4,4 23,5 23,0 3,5 0,650 

Superfície Corporal  1,9 2,0 0,4 1,9 2,0 0,3 0,730 

Dose Total de 

Oxaliptina (mg) 
207,6 214,0 32,5 220,2 234,0 32,4 0,102 

Dose Cumulativa 

(mg/m²) 

125,5 130,0 13,9 126,5 130,0 12,5 
0,928 

KPS 40,5 60,0 38,2 46,2 80,0 44,8 0,372 

Hemácias 4,3 4,0 0,9 4,2 4,0 0,7 0,957 

Hemoglobina 12,0 12,0 2,3 12,0 12,0 1,6 0,758 

Hematócrito 35,8 36,0 6,1 36,1 37,0 5,0 0,169 

Fonte: do autor (2021). 

 

Os resultados exibidos nas tabelas 19 e 20 mostram que, considerando a amostra 

de pacientes, nenhum fator está significativamente associado à ocorrência de eventos de 

eurotoxidade.  Logo, não se aplica a construção de um score de preditividade para as 

manifestações de neurotoxidade a partir das amostras de pacientes. 

 

5.14 FATORES PREDITIVOS MEDIDOS EM CADA SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA 

ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE NEUROTOXICIDADE POR OXALIPLATINA 

 

A análise obtida pela tabela 21 investiga se existem fatores preditivos associados 

à ocorrência de neurotoxidade em cada sessão de quimioterapia. Logo, para esta análise 

é considerada a amostra de 206 sessões de quimioterapia, e não a amostra de 33 pacientes.  

A saber: a incidência de neurotoxidade na amostra das 206 sessões de quimioterapia é de 

12,1%, dado que se tem registro de manifestações de neurotoxicidade em 25 sessões. Para 

a investigação da associação, a incidência de neurotoxidade nas sessões de quimioterapia 



103 

 

 

onde o fator avaliado é ausente foi comparada com a incidência de neurotoxidade nas 

sessões onde o fator avaliado foi presente. A análise é feita somente para fatores com 

frequência maior de 10% na amostra e a significância da diferença entre as duas 

incidências foi avaliada pelo teste exato de Fisher ou Teste Qui-quadrado adequadamente. 

 

Tabela 21 - Fatores preditivos associados à ocorrência de neurotoxicidade em cada 

sessão de quimioterapia. Rio de janeiro, 2021 

Fator* 

Incidência de 

neurotoxidade no 

grupo de sessões em 

que o fator é ausente 

Incidência de 

neurotoxidade no 

grupo de sessões em 

que o fator é presente 

p-valor do 

teste exato de 

Fisher 

Peso Normal 17 18,9% 8 7,3% 0,013** 

Sobrepeso ou obesidade 11 8,9% 14 18,2% 0,055** 

Redução da dose 21 13,1% 4 10,0% 0,593** 

Inverno 23 13,2% 2 7,7% 0,542 

Outono 23 12,1% 2 20,0% 0,362 

Primavera 14 15,6% 11 10,0% 0,285 

Verão 15 10,3% 10 18,5% 0,148 

Dose unitária de 85 mg/m² 12 7,9% 13 24,1% 0,002** 

Uso de Opioide 25 14,5% 0 0,0% 0,029 

Consumo de Álcool 23 15,8% 2 3,7% 0,022 

Consumo de Fermentados 23 15,9% 2 3,6% 0,020 

Consumo de Destilados 23 15,8% 2 3,7% 0,022 

DM 22 14,3% 3 6,5% 0,162** 

Ansiedade 14 8,1% 11 42,3% <0,001 

Anemia 6 10,9% 19 13,1% 0,675** 

Hipertensão 11 8,3% 14 20,9% 0,011 

**Neste caso foi usado o teste Qui-quadrado. 

Fonte: do autor (2021). 

 

Os resultados exibidos na Tabela 21 mostram que a ocorrência de neurotoxidade 

na sessão de quimioterapia está significativamente associada aos seguintes fatores 

preditivos: 

Peso normal (com efeito de risco diminuído): A incidência de neurotoxicidade quando 

o paciente não apresentava peso normal foi de 18,9%. Diante do peso normal, a 

neurotoxicidade ocorreu com incidência significativamente menor, em 7,3% das sessões. 

A razão de chances é 0,34 e é significativa já que seu intervalo de confiança é (0,14; 0,82), 

não contém o valor 1.  Estima-se daí que o peso normal constitui um fator de risco 

diminuído significativo para ocorrência de neurotoxicidade, uma vez que a chance de 

ocorrência par um paciente com peso normal é 0,34 vezes a chance de ocorrência, 

comparado a um paciente que não está com peso normal. 
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Dose unitária de Oxilaptina de 85 mg/m² (com efeito de risco aumentado): O número 

de casos novos de neurotoxicidade mediante a utilização da dose unitária de 130 mg/m² 

foi de 7,9%. Quando o paciente utilizava doses unitárias de 85 mg/m², os eventos de 

neurotoxicidade ocorreram com incidência significativamente maior, em 24,1%. A razão 

de chances é 3,7 e é significativa já que seu intervalo de confiança é (1,6; 8,7), não contém 

o valor 1.  Estima-se então, que o uso de dose menor de 85 mg/m² constitui um fator de 

risco aumentado significativo para desenvolvimento de neurotoxicidade, com 3,7 vezes a 

chance de desenvolver algum nível de neurotoxicidade, em comparação a um paciente 

que utiliza a dose unitária de 130 mg/m². 

 

Uso de opioide (com efeito de risco diminuído): Outro importante achado, indica que a 

incidência de neurotoxicidade posto que o paciente não fazia uso de opióide foi de 14,5%. 

Diante do uso de opioide, manifestações de neurotoxicidade ocorreram com incidência 

significativamente menor, em 0,0% dos casos. A razão de chances não é calculável, mas 

pode-se afirmar que o uso de opioide constitui um fator de risco diminuído significativo 

para ocorrência de neurotoxicidade.  

 

Consumo de álcool (com efeito de risco diminuído): A incidência de neurotoxicidade 

também pode estar relacionada com os casos em que o paciente não possui o hábito social 

de etilismo foi de 15,8%. Em contrapartida, nos casos em que o paciente relata hábito 

social de etilismo, eventos de neurotoxicidade ocorreram com incidência 

significativamente menor, em 3,7% dos casos. A razão de chances é 0,21 e é significativa 

já que seu intervalo de confiança é (0,05; 0,90), não contém o valor 1.  Estima-se daí que 

o consumo de álcool constitui um fator de risco diminuído significativo para ocorrência 

de manifestações de neurotoxicidade, tal que a chance de ocorrer algum evento de 

neurotoxicidade com um paciente que mantenha o hábito de etilismo é 0,21 vezes, em 

comparação a um paciente não etilista. 

 

Consumo de fermentados (com efeito de risco diminuído): Ainda no que se refere ao 

hábito social de etilismo, a incidência de neurotoxicidade diante da ausência de consumo 

dos alcoólicos fermentados foi de 15,9%. A ocorrência de neurotoxicidade com o 

consumo de fermentados ocorreu com incidência significativamente menor, em 3,6% dos 

casos. A razão de chances é 0,20 e é significativa já que seu intervalo de confiança é 

(0,05; 0,88), não contém o valor 1.  Estima-se daí que o consumo de fermentados constitui 
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um fator de risco diminuído significativo para ocorrência de neurotoxicidade, tal que a 

chance de a desenvolver por um paciente que consumiu fermentados é 0,20 vezes, em 

relação a outro, que não consumiu. 

 

Consumo de destilados (com efeito de risco diminuído):  A ausência de consumo dos 

alcoólicos destilados diante da ocorrência de neurotoxicidade foi de 15,8%, para os 

pacientes que não mantêm o hábito social de etilismo. A neurotoxicidade ocorreu com 

incidência significativamente menor, em 3,7% dos casos, para os pacientes que 

mantiveram esse hábito social. A razão de chances é 0,21 e é significativa já que seu 

intervalo de confiança é (0,05; 0,90), não contém o valor 1. Portanto, estima-se que o 

consumo de destilados constitui um fator de risco diminuído significativo para ocorrência 

de neurotoxicidade, uma vez que a chance de a desenvolver é 0,21 vezes 

comparativamente a um paciente que não consumiu destilados. 

 

Ansiedade (com efeito de risco aumentado): Diante da não ocorrência de ansiedade, a 

incidência de neurotoxicidade foi de 8,1%. Na eventualidade do relato/manisfetação de 

ansiedade, eventos de neurotoxicidade ocorreram com incidência significativamente 

maior, em 42,3% dos casos. A razão de chances é 8,4 e é significativa já que seu intervalo 

de confiança é (3,2; 21,6), não contém o valor 1.  Estima-se, então que a ocorrência de 

transtornos de ansiedade constitui um fator de risco aumentado significativo para 

ocorrência de neurotoxicidade, com 8,3 vezes a chance de desenvolver neurotoxicidade 

em detrimento de um paciente que não apresentou transtorno de ansiedade.  

 

Hipertensão (com efeito de risco aumentado): Posto que o paciente não apresentava 

hipertensão em sua história pregressa, a incidência de neurotoxicidade foi de 8,3%. Diante 

da história clínica de hipertensão, eventos de neurotoxicidade ocorreram com incidência 

significativamente maior, em 20,9% dos casos. A razão de chances é 2,9 e é significativa 

já que seu intervalo de confiança é (1,2; 6,9), não contém o valor 1.  Estima-se, portanto, 

que a ocorrência de hipertensão constitui um fator de risco aumentado significativo para 

ocorrência de neurotoxicidade, com 2,9 vezes chance de desenvolvimento, dinate de um 

paciente sem história de hipertensão.  
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5.15 VARIÁVEIS QUANTITATIVAS MEDIDAS EM CADA SESSÃO DE 

QUIMIOTERAPIA ASSOCIADAS À OCORRÊNCIA DE NEUROTOXICIDADE 

POR OXALIPLATINA 

 

Na tabela 22 investiga-se a existência de variáveis quantitativas associadas à 

ocorrência de neurotoxidade, obervadas em cada sessão de quimioterapia. Para tal, as 

distribuições da variável quantitativa ocorrência de neurotoxicidade, dos grupos de 

sessões sem e com incidência, foram comparadas. Devido ao pequeno tamanho amostral 

do subgrupo sem neurotoxidade, a significância da diferença entre as distribuições é 

avaliada pelo teste não paramétrico de Mann Whitney. Os resultados exibidos na Tabela 

22 demonstram que a dose cumulativa de Oxaliptina está significativamente associada à 

eventos de neurotoxidade, com p-valores menores que 5%. Comparando as estatísticas 

percebe-se que a dose cumulativa de Oxaliptina é, em termos medianos, 

significativamente menor nas sessões que têm registro de neurotoxidade. Conclui-se que 

a neurotoxidade já pode ocorrer em sessões com dose cumulativa de Oxaliptina 

significativamente menores, o que será discutido mais amiúde, adiante. 

 

Tabela 22 - Análise da associação de variáveis quantitativas observadas em cada sessão 

de quimioterapia, com a ocorrência de neurotoxicidade por Oxaliplatina 

Variável 

Estatísticas no grupo de 

sessões sem descrição de 

neurotoxidade 

Estatísticas no grupo de 

sessões com descrição de 

neurotoxidade 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 
Média Mediana DP Média Mediana DP 

IMC  23,9 24,0 3,6 24,3 26,0 4,3 0,190 

Superfície corporal 1,9 2,0 0,3 1,9 2,0 0,3 1,000 

Dose total de 

Oxaliptina (mg) 196,1 200,0 38,2 173,5 151,0 40,3 0,009 

Dose cumulativa 

(mg/m²) 

448,7 390,0 255,4 523,6 520,0 304,9 
0,242 

Valor da redução 8,9% 0,0% 75,7% 1,8% 0,0% 4,3% 0,472 

Tempo de infusão  211,4 150,0 374,5 513,2 170,0 959,1 0,091 

Ciclo 3,3 3,0 1,9 3,9 4,0 2,1 0,144 

Número de ciclos de 

QT 
3,3 3,0 1,9 3,9 4,0 2,0 0,151 

KPS 27,1 0,0 37,9 22,0 0,0 36,4 0,567 

Hemácias 4,0 4,0 0,7 3,9 4,0 0,6 0,428 

Hemoglobina 11,7 12,0 1,9 11,1 11,0 1,3 0,068 

Hematócrito 34,7 35,0 5,2 33,1 33,0 3,4 0,063 

(-) estatísticas paramétricas não foram calculadas devido à natureza ordinal da variável Ciclo. 

Fonte: do autor (2021). 
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5.16 CONSTRUÇÃO DE UM SCORE PREDITIVO PARA A OCORRÊNCIA DE 

NEUROTOXICIDADE EM VIGÊNCIA DE QUIMIOTERAPIA COM 

OXALIPLATINA  

 

Todos os fatores preditivos e variáveis identificados como significativamente 

associados à ocorrência de eventos de neurotoxidade, foram elegíveis para comporem o 

modelo multivariado de regressão logística para ocorrência de eventos de neurotoxidade. 

A seleção de variáveis para o modelo multivariado final foi feita pelo método 

BackFoward de Wald. O resultado do modelo final de regressão logística para a 

ocorrência de eventos de neurotoxidade pode ser visto na tabela 23 e mostra que os mais 

importantes fatores preditivos para a ocorrência de eventos de neurotoxidade são o peso 

normal, o consumo de álcool e a ansiedade, considerando a amostra avaliada.  As três 

variáveis são significativas para o modelo, com p-valores menores que 5% no teste de 

Wald e o teste de Hosmer e Lemeshow também atesta a significância e qualidade de ajuste  

do modelo, com p-valor=0,001. Estas três variáveis absorvem juntas o efeito de todas as 

demais variáveis associadas com a ocorrência de eventos de neurotoxidade. 

 

Tabela 23 - Resultados do oodelo logístico estimado usando regressores para a 

ocorrência de eventos de neurotoxidade por tratamento com Oxaliplatina, nessa 

amostra. Rio de Janeiro, 2021 

Variável 

Coeficiente 

B S.E. Wald Df 

Sig 

(p-value) 

OR 

EXP(B) 

IC95% para EXP(B) 

Lower Upper 

Peso normal - 1,76 0,52 11,416 1 0,001 0,17 0,06 0,48 

Consumo de 

álcool 
- 1,73 0,80 4,647 1 0,031 0,18 0,04 0,85 

Ansiedade 2,04 0,55 13,713 1 0,000 7,70 2,61 22,69 

Constant - 1,30 0,36 12,790 1 0,000 0,27   

Fonte: do autor (2021). 

 

A partir do resultado da regressão logística, propõe-se um modelo preliminar para 

apoio ao cuidado multiprofissional, o Score preditor de Efeitos Adversos de 

Neurotoxidade (EPEAN) cujas variáveis do modelo final entram na composição do score 
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com pesos obtidos multiplicando seus respectivos coeficientes por 2 e arredondando-os 

para o valor inteiro mais próximo. Dados os valores mínimos e máximos de cada variável 

que compõe o score, expostos na tabela 24, o instrumento, assim proposto varia de -7 a 

4.  

 

Tabela 24 - Determinação dos pesos de cada fator na determinação do score. Rio de 

Janeiro, 2021 

Fonte: do autor (2021). 

 

Sem perda de generalidade, soma-se 7 ao score para que seu intervalo de variação 

seja não negativo. Assim fica definido o EPEAN, dado por: 

 

𝑬𝑷𝑬𝑨𝑵 = 𝟕 − 𝟒 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 − 𝟑 𝑬𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐 + 𝟒 𝑨𝒏𝒔𝒊𝒆𝒅𝒂𝒅𝒆 

Onde: peso normal, consumo de álcool e ansiedade são variáveis indicadoras 

destes fatores. Logo, o paciente começa com 7 pontos no EPEAN, perde 4 pontos se 

estiver com peso normal, perde 3 pontos se for etilista atual e ganha 4 pontos se houver 

relato verbal ou escrito de ansiedade.  O score assim definido varia de 0 a 11.   

 À procura de um ponto de corte para o EPEAN para prever ocorrência de efeitos 

adversos de neurotoxidade, o score foi calculado para todos os casos da amostra e foi 

feita uma análise de curva ROC exibida na Figura 19. A análise mostra uma curva 

satisfatória com área sob a curva (AUC) igual a 0,739, significativamente maior que 0,5, 

com p-valor <0,001 e todo o intervalo de confiança da AUC maior que 0,5. Analisando 

os dados fornecidos, obteve-se que o valor do score EPEAN que maximiza a soma da 

sensibilidade e especificidade, que é o valor de 7,5; definindo assim, este como o ponto 

Fator preditivo Coeficiente 

B 

2B 

 

Peso no escore 

(2B arredondado para 

o inteiro mais 

próximo) 

Menor 

contribuição   

para o escore 

Maior valor  

para o escore 

Peso normal - 1,76 -3,52 -4 -4 0 

Consumo de álcool - 1,73 -3,46 -3 -3 0 

Ansiedade 2,04 4,08 4 0 4 

Soma  - - - -7 4 
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de corte do score EPEAN que maximiza o risco para a ocorrência de eventos adversos de 

neurotoxidade.  Ou seja: se o EPEAN de um paciente for maior ou igual a 7,5; é previsto 

que este paciente tenha pelo menos uma manifestação de neurotoxidade. Como este score 

só assume valor inteiro, pode-se considerar o ponto de corte 8.  

 

Figura 19 - Análise da Curva ROC para determinar ponto de corte para o escore 

preditivo para ocorrência de evento adverso de neurotoxidade 

 

Fonte: do autor (2021). 

 

O EPEAN varia na escala de 0 a 11 e tem poder preditivo para a ocorrência de 

efeitos adversos de neurotoxicidade em pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina.  O ponto de corte deste score para prever a ocorrência de neurotoxidade é o 

valor 8, sendo assim, define-se que o paciente que apresenta EPEAN maior ou igual a 8 

apresenta risco aumentado de apresentar alguma manifestação de neurotoxidade.  A 

validação deste score se dá pelo valor da área sob a curva ROC, a significância desta área, 

pelo alto valor da razão de chances para prever a ocorrência de neurotoxidade usando este 

ponto de corte e a alta significância estatística da razão de chances: entre as 196 sessões 

que apresentaram EPEAN menor que 8, somente 16, que equivale a 8,2% apresentaram 

alguma manifestação de neurotoxidade. E entre as 10 sessões que apresentaram EPEAN 

maior ou igual a 8, 9, que equivale a 90,0% apresentaram manifestações de 

neurotoxidade. A razão de chances é igual a 101,3 é significativa, já que seu intervalo de 

confiança (12,1; 850,6) não contém o valor 1.  Logo, a chance do paciente que tem 

EPEAN maior ou igual a 8 apresentar efeitos adversos de neurotoxidade, é 101,3 vezes a 

chance do paciente que tem EPEAN menor que 8 apresentar efeitos adversos de 

Área sob a curva 0,739 

Erro Padrão 0,066 

p-valor <0,001 

IC para a área sob 

a curva 0,61; 0,87 

Ponto de corte 

para o score 8,0 
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neurotoxidade, nessa amostra. Nenhum fator associado a efeitos adversos de 

neurotoxidade apresentou tamanho de efeito tão grande como este score. Logo, este score 

demonstra ser o melhor preditor para ocorrência de efeitos adversos de neurotoxidade 

após uma sessão de quimioterapia com pacientes expostos à Oxaliplatina. 

 

5.17 ANÁLISE DO TEMPO DE TRATAMENTO ATÉ A OCORRÊNCIADE 

ALGUMA MANIFESTAÇÃO DE NEUROTOXICIDADE 

 

A tabela 25 mostra a tábua de sobrevivência, analisada pelo método de Kaplan-

Meyer, até a ocorrência de neurotoxidade e o gráfico da figura 20 mostra o 

comportamento da curva de sobrevivência até ocorrência. 

  

Tabela 25 - Tábua de sobrevivência de Kaplan Meier até a neurotoxicidade. Rio de 

Jeneiro, 2021 

Tempo t 

(dias) 

Proporção de sobrevivência 

acumulada no tempo 

Número acumulado 

de casos 

neurotoxidade no 

tempo t 

Número 

remanescente de 

casos na amostra 
Estimativa Erro Padrão 

21 0,970 0,030 1 32 

63 0,909 0,050 3 30 

84 0,871 0,061 4 23 

90 0,792 0,077 6 20 

91 0,752 0,082 7 19 

105 0,711 0,088 8 17 

121 0,656 0,097 9 12 

126 0,601 0,103 10 11 

147 0,534 0,111 11 8 

174 0,428 0,131 12 4 

194 0,285 0,145 13 2 

Fonte: do autor (2021). 

 

A interpretação da primeira linha é: até 20 dias após a primeira observação, 100% 

dos pacientes não apresentam algum evento de neurotoxidade, com 21 dias, estima-se que 

97,0% dos pacientes não apresentam algum evento de neurotoxidade. Com 63 dias, 90,9% 

dos pacientes não apresentam algum evento de neurotoxidade, e assim sucessivamente, a 

ponto de que com 194 dias após a primeira sessão, estima-se que 28,5% dos pacientes 

seguem livres de manifestações de neurotoxidade. 



111 

 

 

 

 

Figura 20 - Tempo de tratamento dos pacientes expostos à quimioterapia com 

Oxaliplatina até a ocorrência de neurotoxicidade (os símbolos + representam as 

censuras) 

 

Fonte: do autor (2021). 

 

A Figura 21 mostra o efeito do tipo de protocolo utilizado no tempo de tratamento 

até a ocorrência de eventos de neurotoxidade. O teste de Breslow e o teste de Tarone-

Ware acusam que as curvas de sobrevivencia à neurotoxidade dos grupos de pacientes 

que usavam protocolos distintos não foram significativamente distintas (p-valores iguais 

a 0,378 e 0,550, respectivamente), como era esperado, pois na tabela 19 a análise já 

mostrava que não havia associação significativa entre o protocolo utilisado e a ocorrência 

de eventos de neurotoxidade.  
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Figura 21 - Tempo de tratamento até o desenvolvimento de manifestações de 

neurotoxicidade pelos pacientes expostos à quimioterapia com Oxaliplatina nos grupos 

de pacientes que utilizaram os protocolos CAPOX e FOLFOX (os símbolos + 

representam as censuras) 

 

Fonte: do autor (2021). 

 

 

A tabela 26 exibe as estimativas pontuais e intervalares da média do tempo de 

tratamento até a ocorrência de neurotoxidade, estimadas pelo método de Kaplan-Meier, 

no global e por tipo de protocolo. No global, estima-se que o paciente exposto à 

quimioterapia com Oxaliplatina fica, em média, 153,3 dias sem apresentar eventos de 

neurotoxidade.  Estima-se que o paciente que utiliza o protocolo CAPOX fica, em média, 

153,8 dias sem apresentar neurotoxidade, enquanto o paciente que usa o protocolo 

FOLFOX permanece por um tempo médio de 165,0 dias após a primeira sessão de 

quimioterapia, sem desenvolver sintomas de neurotoxicidade.  Como foi supracitado, os 

testes não acusam diferença significativa entre estas duas médias. 
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Tabela 26 - Estimativas pontuais e intervalares da média do tempo de tratamento dos 

pacientes expostos à quimioterapia com Oxaliplatina até a ocorrência de 

neurotoxicidade obtidas pelo método de Kaplan Meier, global, e nos grupos de 

pacientes que utilizavam os protocolos CAPOX e FOLFOX. Rio de Janeiro, 2021 

Grupo 

Estimativa da média do 

tempo de sobrevida em 

dias 

Erro 

padrão 

Intervalo de Confiança ao nível de 

95% de confiança 

Limite superior Limite superior 

FOLFOX 165,0 10,4 144,6 185,4 

CAPOX 153,8 13,4 127,6 179,9 

Global 153,3 11,8 130,2 176,4 

Fonte: do autor (2021). 

 

 

5.18 MODELO PRELIMINAR DA PREDITIVIDADE CLÍNICA DE 

DESENVOLVIMENTO DA NPIO PARA APOIO AO CUIDADO 

MULTIPROFISSIONAL 

 

A conceituação de esquemas logísticos que diferenciam diagramas, fluxogramas 

e mapas de processos, definem modelo, como a representação de todas as informações 

encontradas no processo de desenvolvimento de uma estratégia, para um determinado 

fim. É a versão final da evolução do processo. Esta representação traz um alto grau de 

precisão e detalhamento do processo e guarda em si, dados mais complexos, bem como 

o fluxo de informação e por conseguinte, possibilita a reprodutibilidade. 
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Figura 22 - Modelo preliminar de apoio ao cuidado multiprofissional para a 

preditividade do desenvolvimento de NPIO 

 

Fonte: do autor (2021). 

 

 A representação esquemática do itinerário processual e terapêutico, que 

contemplam as etapas de elaboração e usuabilidade do EPEAN, é requerida como 

facilitador da experiência de reprodução à outras searas de atenção em saúde. A busca 

por uma interface de operacionalização simples, pode ampliar o seu uso como uma 

ferramenta preditiva para a ocorrência da NPIO pela equipe multiprofissional, atuante em 
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STA e, não obstante, tornar-se uma ferramenta de tomada de decisão da equipe, ao 

ponderar risco x efetividade na continuidade do tratamento quimioterápico pautado em 

Oxaliplatina. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A análise preditiva, no contexto clínico, objetiva auxiliar profissionais clínicos, 

pacientes e familiares a tomarem decisões esclarecidas a respeito de cuidados de saúde, 

pautados em informações disponíveis sobre cada paciente, no presente, que sejam capazes 

de prever desfechos no futuro. Sobre esse escopo de desenvolvimento, esse estudo busca, 

majoritariamente, apoiar a tomada de decisão clínica em caráter multiprofissional, desde 

a identificação de fatores clínicos que possam predizer o desenvolvimento de 

neurotoxicidade por enfermeiros e médicos, por exemplo, à introdução de um 

medicamento que possa minimizar os sintomas deletérios vivenciados pelos pacientes tão 

logo seja possível, ou ainda, auxiliar fisioterapeutas a identificarem um subgrupo de 

pacientes que podem cursar com sintomas neuromusculares e de ordem sensorial, devido 

ao tratamento quimioterápico.        

 De modo oportuno, todo o interesse no debruçamento sobre essa temática, está em 

alcançar recursos mensuráveis, replicáveis, de baixo custo, tempo célere de uso e com 

métricas objetivas, para o enfrentamento de desfechos tão importantes quanto à remissão 

clínica oncológica e, sabidamente, de alto impacto sobre as atividades de vida diária. 

 Nessa casuística, partindo da mensuração obtida nas 206 sessões de quimioterapia 

observadas, o número de sessões previstas ou necessárias para o desenvolvimento do 

desfecho, variou de 2 a 11. Esses dados convergem com o tempo estimado para a 

realização dos protocolos CAPOX e FOLFOX, mantendo, para o protocolo CAPOX, o 

sequenciamento de 4 a 8 sessões - a cada 21 dias, a depender da indicação clínica 

(RODEL et al., 2007; HOCHSTER et al., 2008) e, para o protocolo FOLFOX, o 

sequenciamento de 12 sessões - a cada 15 dias (HOCHSTER et al., 2008). Importante 

ressaltar que os protocolos FOLFOX 4, FOLFOX 6 e mFOLFOX 6 divergem entre si 

pelas doses unitárias de Oxaliplatina e pelo tempo de infusão contínua da Fluorouracila. 

Neste estudo, ao se referir ao protocolo FOLFOX, leia-se a mFOLFOX 6, com dose 

unitária de Oxaliplatina à 85mg/m² e infusão contínua de Fluorouracila em 46h. A letra 

m refere-se à “modificado”, com alusão à redução da dose unitária de 100mg/m² do 

FOLFOX 6. Para o protocolo CAPOX, embora possa haver redução da dose unitária de 

Oxaliplatina, em vigência de radioterapia ou doença avançada, os pacientes contemplados 

foram submetidos a doses de 130mg/m², a cada ciclo. Pode ainda, observar que, para o 

protocolo FOLFOX, nenhum dos pacientes concluiu o tratamento no tempo de protocolo 

previsto, 03 apresentaram o desfecho antes da conclusão, 01 teve o tratamento 
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precocemente interrompido por excelente reposta clínica, enquanto 01 outro paciente teve 

a 12ª sessão de quimioterapia suspensa, devido à queda de KPS.     

 O perfil do paciente oncológico em tratamento quimioterápico para neoplasias do 

trato gastrointestinal, abordado nesse estudo, é corroborado por descrições 

epidemiológicas que falam a favor de maior incidência na população masculina, com 

10,6% dos casos de câncer, na topografia colorretal e 7,1% na topografia gástrica, 

ocupando o 4º e o 5º lugares em incidência de neoplasias na população masculina 

mundial, com tendências de desenvolvimento em adultos idosos de idade igual ou maior 

que 50 anos, em ambos os casos (SUNG et al., 2021). Embora sejam atípicas para a 

condição de desenvolvimento do diagnóstico, a idade mínima apresentada dentre os 

participantes do estudo foi de 24 anos, que vem sendo igualmente apontada, antes dos 50 

anos de idade, em países como Estados Unidos, Canadá e Austrália, por exemplo, para o 

câncer colorretal, com novos casos entre 1% e 4% ao ano e para o câncer gástrico, além 

de Estados Unidos e Canadá, Reino Unido, Chile e Belarus (ARNOLD et al., 2020; HEER 

et al., 2020; SIEGEL et al., 2019; VUIK et al., 2019).  

Uma importante medida antropométrica, que infere dados quantitativos acerca do 

desempenho nutricional dos pacientes oncológicos acometidos por neoplasias que 

causem distúrbios nutricionais e metabólicos, o IMC é indicativo de peso normal quando 

se apresenta entre 18,5Kg/m² e 24,9Kg/m². A média do IMC verificada nos participantes, 

em torno de 24,1Kg/m², embora não denote alterações extremas de peso, o que é bastante 

pertinente para a manutenção do tratamento quimioterápico, refere-se à antropometria 

durante o tratamento, quando o paciente já pode ter sofrido perdas ponderais, relativas ao 

diagnóstico.  

Ressalta-se, contudo, que sobrepeso, obesidade e ganho de peso na fase adulta, 

estão associados, dentre outros, ao desenvolvimento de câncer no estômago e intestino - 

cólon e reto (INCA, 2019). 

Em consonância com as descrições histopatológicas das neoplasias 

gastrointestinais, o Adenocarcinoma mostrou-se prevalente dentre os participantes, com 

87,9% dos casos. Os tumores gastrointestinais mais incidentes, acometem, 

primordialmente estômago, cólon e reto; como evidenciado na observação dos 

participantes do estudo, com destaque para o Adenocarcinoma, neoplasia que acomete o 

tecido epitelial glandular de órgãos secretores.       

 No que se refere ao Adenocarcinoma gástrico, este representa 90% dos casos de 

tumores nessa topografia e são subdivididos de acordo com a aparência histológica, em 
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difusos - indiferenciados e do tipo intestinal - bem diferenciados, de acordo com a 

classificação de Lauren (BASS et al., 2014). Quanto ao Adenocarcinoma intestinal, o 

mais prevalente neste estudo, este é responsável por 95% dos casos de câncer 

diagnosticados na anatomia colorretal, assumindo macroscopia e histologia diferentes, na 

dependência da localização direita ou esquerda. Quando localizado no cólon direito, pode 

apresentar macroscopia vegetante, em comparação ao cólon esquerdo, com característica 

macroscópica infiltrativa e estenosante. Podem ser classificados em bem diferenciados, 

moderadamente diferenciados, pouco diferenciados e indiferenciados (Colégio Brasileiro 

de Cirurgiões - CBC, 2016). Dadas as manifestações de neurotoxicidade, os pacientes 

podem apresentar parestesia, neuralgia e neuropatia, potencialmente limitantes à 

capacidade funcional, já comprometida em idosos, que representam o maior número de 

participantes do estudo. 

 A capacidade funcional é definida pela condição do indivíduo realizar com 

autonomia e/ou independência as tarefas diárias, especialmente as atividades 

instrumentais de vida diária (VISENTIN, 2008), o que pode ser tangibilizado para apoio 

à prática clínica, pela Escala de atividades instrumentais da vida diária, desenvolvida por 

Lawton e Brody, que sofreu adaptação ao contexto brasileiro por um estudo publicado 

em 2008 e, à exemplo de outras casuísticas observacionais prospectivas (DELMOTTE et 

al., 2018; MATTIOLI et al., 2005; OH et al., 2020; TABATA et al., 2018) o score de 

Lawton foi utilizado para avaliar, neste estudo, o quão limitante poderia ser a experiência 

da neurotoxicidade, variando de dependência parcial à independência. Uma questão que 

merece o devido destaque, posto que essa etapa da pesquisa se deu por atividade 

presencial, é o relato dos pacientes cujo score sugeria dependência parcial -  maior que 5 

e menor que 21 - de que estavam se resguardando das atividades cotidianas pelo zelo 

familiar e que, ainda que pese o fato de se sentirem fatigados, especialmente após a 

quimioterapia, mesmo diante da autopercepção de que poderiam fazer todas ou algumas 

de suas atividades mais leves ou com ajuda,  preferiam o repouso; fato que pode coincidir 

com maior quantitativo de scores altos, tendendo à independência.    

 Muitas publicações citam essa avaliação para manifestações da NPIO em caráter 

crônico, mas torna-se evidente a implicação desses sintomas, dadas a sua apresentação 

contínua, porém, não declaradamente crônica. É importante ressaltar que nos pacientes 

que apresentaram score mais alto, embora seja descrito “dependência”, não há 

autopercepção de dependência, mas a limitação das atividades condicionadas por 

cuidadores e familiares resultam nessa pontuação.     
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 Assim como apontado pela história natural da doença, a metástase hepática é 

validada nesse estudo, com 27,3% dos casos, como o principal sítio de tumores primários 

colorretais e, gástrico, dentre os tumores não colorretais, que mais evoluem para 

metástase hepática, por disseminação principalmente hematogênica, considerando o 

sistema portal (CBC, 2016). Aproximadamente 15% dos pacientes com câncer colorretal 

são diagnosticados com metástase hepática sincrônica, e 50% dos pacientes com o mesmo 

diagnóstico desenvolvem metástase hepática metacrônica após a ressecção do tumor 

primário (MARQUES et al., 2019). Para os pacientes com diagnósticos de tumores 

gástricos, 3 a 14% desenvolvem metástase sincrônica ao diagnóstico cerca de 37% após 

ressecção cirúrgica (MARKAR et al., 2016). 

Acerca do tratamento quimioterápico, a efetividade foi demonstrada à base de 

Fluoropirimidina, como terapia adjuvante, em neoplasias de estadio III; em contrapartida, 

apenas poucos pacientes com neoplasias de estadio II, pouco diferenciadas e/ou com 

extensão T4, de alto grau, poderiam ser beneficiados. Estudos adicionais posteriores 

estabeleceram a associação entre Oxaliplatina e Fluoropirimidina, em suas apresentações 

venosa ou oral, como o novo padrão ouro para tratamento sistêmico (YOTHERS et al., 

2011).            

 O tempo de duração da quimioterapia adjuvante no padrão de seis meses foi 

padronizado por muitos anos. Porém, foi evidenciado por ensaios clínicos randomizados, 

que suprimir a quimioterapia em três meses pode reduzir a toxicidade associada, à 

exemplo da neurotoxicidade, sem prejudicar a eficácia do tratamento, ao menos para os 

casos de baixo risco, em estadio III, com extensão menor que T4 e comprometimento 

linfonodal menor que N2 (GROTHEY, 2018). 

No estudo, 84,8% dos participantes cursaram sua terapêutica com a utilização do 

protocolo CAPOX, primariamente indicado para neoadjuvância e paliação para doença 

avançada (HOCHSTER et al., 2008; RODEL et al., 2007). No entanto, os últimos 

resultados do estudo IDEA, que se pautou na hipótese de que uma duração mais curta da 

quimioterapia adjuvante à base de Oxaliplatina, de 03 meses, no câncer de cólon estádio 

III, poderia ser igualmente eficaz e apresentar menor toxicidade que o esquema típico de 

06 meses. Com um acompanhamento médio de 72 meses, os cinco anos finais do estudo 

mostraram que nos pacientes que receberam 03 meses de tratamento com CAPOX, a 

eficácia foi a mesma quanto ao receber 06 meses de tratamento, independente do risco da 

doença, alto ou baixo. Em contrapartida, os pacientes que receberam o protocolo 

FOLFOX, o esquema de 03 meses foi não inferior ao esquema de 06 meses, apenas nas 
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doenças de baixo risco, em detrimento das de alto risco. Os resultados da etapa final do 

IDEA, em termos de sobrevida global e sobrevida livre de doença, em cinco anos, 

continuam a apoiar o uso de CAPOX adjuvante de 03 meses para a grande maioria dos 

pacientes com câncer de cólon em estádio III, o que é particularmente reforçado pela 

redução substancial de toxicidades, inconvenientes e custos relacionados à duração do 

tratamento (SOBRERO et al., 2020).       

 A intenção de tratamento paliativo, nesta abordagem, não contempla os cuidados 

paliativos exclusivos, sendo este um critério de exclusão; mas o tratamento 

quimioterápico paliativo, que está indicado para a paliação de sinais e sintomas que 

comprometem a capacidade funcional do paciente, sem obrigatoriedade de impacto no 

que se refere a sobrevida. A quimioterapia paliativa não deve ser confundida com 

cuidados paliativos, pois embora também preveja controle de sintomas e sinais, sem 

intenção de aumento da sobrevida, se constitui, conceitualmente, em tratamento 

antitumoral (BRASIL, 2019).            

Dentre os fatores clínicos preditivos mapeados pela revisão sistemática que apoia 

esse estudo, segundo evidências prévias, a anemia pré-tratamento mostrou-se preditora 

de neuropatia aguda (VINCENZIet al., 2013). De fato, anemia é descrita pelo quadro 

clínico de tumores gastrointestinais, especialmente no cólon direito, enquanto esta pode 

ser potencializada pela enterorragia decorrente de tumores em cólon esquerdo; além de 

perdas pelo próprio sangue oculto (CBC, 2016). Nesse estudo, a anemia continua se 

mostrando o achado clínico mais frequente na amostra, com representatividade de 87,9%, 

potencializada pela mielotoxicidade ocasionada especialmente pela associação à 

Fluoropirimidina, e tem por definição, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

valores de Hemoglobina (Hb) inferiores a 13g/dl em homens e a 12g/dl em mulheres 

(BONASSA et al., 2012).  Os valores de referência institucionais não se distinguem por 

gênero e apresentam faixa de 13,5g/dl a 18,0g/dl, não havendo contraindicação de 

continuidade de tratamento com doses absolutas, para esse parâmetro, se Hb se apresentar 

maior que 10g/dl (BRASIL, 2019).       

 Alguns fatores clínicos mapeados nos participantes, também frequentes em mais 

de 10% da amostra, podem predizer a ocorrência de manifestações de neurotoxicidade. 

Ao mais frequentes foram: hipertensão (39,4%), hipoalbuminemia (24,2%), Diabetes 

Mellitus (21,2%) e ansiedade (15,2%). Ainda que pese o fato de nem todos esses fatores 

preditivos mais frequentes, serem os de maior significância estatística para a elaboração 

do score proposto por esse estudo, como será melhor discutido anteriormente, é relevante 
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o fato de corroborarem com achados prévios, em outros estudos, como relato de 

neuropatia mais prolongada diante de hipoalbuminemia (VINCENZI et al., 2013). 

Estudos prévios demonstram a Diabetes Mellitus como a principal comorbidade preditora 

da neuropatia, uma vez que seu curso clínico já envolve injúria de caráter neuropático e 

pode corroborar com manifestações de parestesia mais frequentes e/ou a desenvolverem 

em um período mais curto, em relação a um indivíduo glicêmico-competente. Embora 

haja maior associação com o desenvolvimento da Neuropatia crônica, alguns estudos 

também a relacionam com a Neuropatia aguda (ABDEL-RAHMAN, 2019; BANO; 

IKRAM, 2019; OTTAIANO et al., 2016; VINCENZI et al., 2013).  

Dos 33 participantes do estudo, a taxa de incidência de manifestações neuropáticas 

se ocupou de 39,4% da amostra, com 13 pacientes apresentando algum sintoma de 

neurotoxicidade, quais sejam: neuropatia, neuralgia e parestesia. Mesmo que a 

denominação genérica do objeto de estudo desta pesquisa se refira à ocorrência de NPIO, 

em decorrência do termo “neuropatia”, os sintomas supracitados apresentam 

conceituações diferentes pelo CTCAE e, por isso, foram analisados separadamente neste 

estudo, mas, por fim, convergiram em análise única, como manifestações de 

neurotoxicidade, até que ao menos um desses fosse apresentado ou até o final do 

tratamento proposto. 

Atendendo à proposição fidedigna da pesquisa, que atribuiu à manifestação do 

desfecho, o relato em prontuário, dado em consulta médica de seguimento oncológico, as 

descrições de neurotoxicidade mapeadas foram: 1 caso de neuralgia, sem registro do grau 

de severidade. 7 casos de parestesia: 3 de Grau I e os demais sem registro do grau. 7 casos 

de neuropatia: 3 casos de Grau I, 2 de grau II, 1 caso de Grau I/II e 1 caso de Grau III/IV. 

Nota-se, a partir dessa observação, que embora o CTCAE seja apontado como um 

instrumento de tangibilização e mensuração dos efeitos/eventos adversos ocasionados 

pela terapêutica antineoplásica, o registro minucioso dessas manifestações ainda se faz 

incipiente, posto que busca tornar objetivo a percepção subjetiva e inaparente das 

manifestações de neurotoxicidade.        

 A finalização do estudo IDEA também mostra que a incidência de 

neurotoxicidade de Grau II a IV, foi três vezes menor com 3 meses de terapêutica, em 

detrimento de 6 meses, para adjuvância, independente do esquema CAPOX ou FOLFOX. 

A incidência geral de toxicidade Graus III e IV também foi menor com a duração da 

quimioterapia, em ambos os protocolos de tratamento (SOBRERO et al., 2020).     

 Ao analisar isoladamente a neuropatia, observa-se que o relato de ansiedade é 
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apontado com importante significância estatística, em 60% dos casos nos quais a 

neuropatia se manifestou, apresentando até 9 vezes mais chances de apresentar a 

neuropatia, em relação a um paciente sem relato de ansiedade.   

 Estudos sobre a relação entre neuropatia induzida por quimioterapia e a angústia 

psicológica são bastante escassos, porém, os registros publicados demonstram que 

aqueles com sintomas neuropáticos, secundários à quimioterapia, relatam mais depressão 

e ansiedade (BAO et al., 2016; HONG et al., 2014; LEE et al., 2018; TOFTHAGEN et 

al., 2013). Uma recente publicação, ao analisar a relação entre neuropatia induzida por 

quimioterapia, ansiedade e fadiga, mostrou que análises simples de mediação 

evidenciaram que altos graus de neuropatia por quimioterapia, estavam diretamente 

associados a mais ansiedade e fadiga (BONHOF et al., 2019).     

 Embora não seja possível determinar a causalidade, à natureza transversal desse 

último estudo, apontamentos pregressos a ele, indicaram que a associação entre 

neuropatia e a angústia psicológica pode ser bidirecional. Tanto os sintomas da neuropatia 

poderiam induzir angústia psicológica devido à dor associada, quanto as limitações na 

capacidade do paciente de executar tarefas de forma independente (BAKITAS, 2007). 

Além disso, a neuropatia poderia engatilhar o “ser paciente oncológico”, que também 

pode contribuir para a ansiedade e depressão. De outro modo, pacientes com um alto nível 

de ansiedade ou sintomas depressivos podem realmente relatar mais sintomas de 

neuropatia (LEE et al., 2018) e um possível mecanismo biológico sugerido é a maior 

produção de citocinas pró-inflamatórias, que tem sido relacionada tanto à ansiedade 

quanto à neuropatia (O’DONOVAN et al., 2010; STARKWEATHER, 2010) interferindo, 

inclusive, na recuperação da lesão nervosa neuropática. A evidência de benefícios pelo 

uso do antidepressivo Duloxetina, tem se mostrado útil na redução da neuropatia (STAFF 

et al., 2017), o que apoia a evidência de uma ligação biológica entre os fatores de estresse 

psicológico com a neuropatia.        

Ainda com relação à neuropatia, dentre as variáveis quantitativas que, a cada 

sessão, se associam com esse desfecho, a dose cumulativa se destaca com média de 

695mg/m² no grupo que desenvolveu a neuropatia, indo ao encontro de evidências 

anteriormente publicadas, destacando a dose cumulativa como o principal fator clínico 

preditivo envolvido com as manifestações sintomáticas da neuropatia sensorial, está a 

dose cumulativa, com grande número de publicações referentes na revisão que suporta 

esse estudo. A sinalização de acometimento clínico em ciclos intermediários, no ciclo 5, 

a exemplo da média observada dentre os participantes dessa série, pode ser observada 
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com dose cumulativa maior que 850mg/m² (GEBREMEDHN; SHORTLAND; MAHNS, 

2019). Dormência e entorpecimento também podem ser relatados (WANG et al., 2016). 

Em linhas gerais, os estudos selecionados abrangem a faixa de considerável toxicidade 

neuropática periférica com níveis médios/medianos que variam de 780mg/m² 

(PALUGULLA et al., 2017) a 825mg/m² (CASSINELLO; SERRANO; DE MON, 2017). 

Neuropatia grave pode ser relatada em vigência de dose cumulativa de Oxaliplatina ao 

final do tratamento entre 284,5 a 1649,1mg/m² (VELASCO et al., 2014). Para pacientes 

diabéticos, esse intervalo de dose cumulativa tende a ser menor, para o início dos 

primeiros sintomas de desconforto neuropático, entre 220 - 554mg/m² (UWAH et al., 

2012).    

A análise isolada do desfecho de parestesia não apresentou dados estatisticamente 

significativos para a discussão e a neuralgia, devido ao baixo quantitativo, não apresentou 

dados estatístico para análise. Porém, ao analisar as manifestações de ocorrência da 

neurotoxicidade, que compreendem ao menos a apresentação de um dos sintomas-

desfecho: neuropatia, neuralgia e parestesia; alguns achados são dignos de nota e 

apresentam consonância com achados previamente publicados.     

 Dentre os fatores preditivos que a cada sessão de quimioterapia que se associavam 

à ocorrência de neurotoxicidade, os que assumiram maior significância foram o peso 

corporal normal, que com 7,3% de incidência, já assume efeito de risco diminuído, sendo 

confrontado com outras séries, que dialogam sobre outros dados antropométricos. A 

superfície corporal aumentada - maior que 2m² - tem sido assinalada para maior risco de 

desenvolvimento da Neuropatia, sob as formas aguda e crônica (ALEJANDRO et al., 

2013; HSU et al., 2019) assim como o IMC a partir de 27, que sugere sobrepeso e 

obesidade grau I (OTTAIANO et al., 2016; WANG et al., 2016) dados todos que parecem 

implicar em maior dose administrada e consequentemente, maior distribuição plasmática, 

falando a favor de aumento da toxicidade. Um menor peso corporal (ALEJANDRO et al., 

2013) e a perda de peso (APRILE et al., 2007) também foram descritos.    

 A dose unitária de Oxaliplatina assumida pelo protocolo mFOLFOX, de 85mg/m² 

mostrou-se um fator com efeito de risco aumentado, apresentando 24,1% de incidência 

sobre os sintomas de neurotoxicidade, quando comparada à dose unitária assumida pelo 

protocolo CAPOX, com 130mg/m² de dose unitária e 7,9% de incidência sobre a 

ocorrência de neurotoxicidade. O tempo de exposição à Oxaliplatina, explicitado pelo 

estudo IDEA, pode sedimentar esse achado.  
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 O uso de opioide, um fator com efeito de risco diminuído, pode ser encontrado 

com incidência de 14,5% dentre o grupo que não apresentou sintomas neurotóxicos. 

Acerca de interação medicamentosa, porém, o uso de opioides foi associado à maior grau 

de severidade da Neuropatia (WANG et al., 2016) e, não obstante, deve-se considerar o 

amplo emprego de tais drogas na terapêutica antiálgica desses pacientes. De outro modo, 

os medicamentos de ação neurológica são amplamente utilizados na prática clínica, para 

controle das sensações deletérias oriundas das manifestações do desfecho, à exemplo da 

frequência amostral de Pregabalina, Venlafaxina, Gabapentina, sem, contudo demonstrar 

evidência de recomendável, à despeito da Duloxetina (CHARLES et al., 2020).    

 O consumo de álcool, de modo global, incluindo fermentados e destilados, 

apresentou efeito de risco diminuído, com incidência de 3,7% sobre os casos que 

apresentaram sintomas de neurotoxicidade. A esse respeito, o etilismo crônico, por sua 

vez, potencializa a injúria neuropática que pode ser empregada em vigência do uso de 

Oxaliplatina (VINCENZI et al., 2013) uma vez que a neuropatia alcoólica se configura 

no distúrbio neurológico crônico mais comum relacionado ao etilismo. A etiologia pode 

estar relacionada ao efeito direto do álcool ou ser secundária às deficiências nutricionais 

(HAES et al., 2010).          

 A ansiedade, como era previsto, dado ao alto impacto de sua incidência sobre o 

grupo que apresentou neuropatia, apresentou-se com efeito de risco aumentado, tendo 

incidência sobre 42,3% dos casos em que a neurotoxicidade se apresentou.   

 Um achado importante e estatisticamente significativo foi a incidência de 

hipertensão - 20,9% sobre os pacientes que cursaram com neurotoxicidade. A literatura 

aponta vários agentes que podem induzir ou agravar a hipertensão previamente 

controlada: inibidores do EGFR, anticorpos monoclonais e, mais amiúde, os inibidores 

de tirosina-quinase, sendo essa a classe de drogas que apresenta a mais forte associação 

com hipertensão na maioria dos ensaios de importância clínica. Outras drogas 

antineoplásicas de importância agregada ao desenvolvimento de hipertensão são os 

agentes alquilantes derivados da platina, à exemplo da Oxaliplatina, taxanos, alcalóides 

de vinca rósea e Gencitabina. Os derivados da platina promovem a apoptose e inibem a 

proliferação de células endoteliais e foram sintetizados a fim de causar injúrias à 

circulação microvascular, inibindo secundariamente a neoangiogênese tumoral. Por fim, 

há aumento dos níveis de marcadores inflamatórios e sinais de maior estresse oxidativo 

em pacientes tratados com esses agentes (KATSI et al., 2019).    

 No que se refere às variáveis quantitativas que a cada sessão de quimioterapia se 
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associam à manifestação de neurotoxicidade, está a dose total de Oxaliplatina, 

apresentando média de 173,5mg de dose total de Oxaliplatina, na apresentação do 

desfecho, o que confronta, nessa subpopulação, o achado de ocorrência da neuropatia com 

dose total média de Oxaliplatina à 693,8mg (TANISHIMA et al., 2017), que pode estar 

associado ao número amostral preliminar.       

 Outros achados importantes, porém, não estatisticamente significativos, mas que 

produzem impacto importante para a prática clínica, é o desempenho fisiológico dos 

pacientes para receberem seguirem no tratamento oncológico antitumoral, mesurado 

neste estudo, pela escala de Karnofsky, descrita em porcentagens que variam de 0% a 

100%, aumentando, quanto melhor a performance do paciente. Foi possível observar que 

a mediana para o grupo que apresentou sintomas de neurotoxicidade cursou com 80% de 

KPS, correspondente a PS 1 na escala de Zubrod/ECOG, o que designa alguns sinais e 

sintomas da doença, percebidas ao esforço; ainda possibilitando um cotidiano típico. 

Alguns estudos, porém, relatam neuropatia a longo prazo, para ECOG maior que 0 

(SOVERI et al., 2019) ou maior que 1 (WANG et al., 2016) onde, em ambos os casos, o 

paciente já experimenta maiores limitações motoras e de locomoção, em função do agravo 

diagnóstico.            

 Um outro ponto importante é a observação do tempo de tratamento até a 

manifestação do desfecho, cursando sem significância estatística por protocolo, mas com 

destaque para a análise dos valores absolutos, demonstram que após 194 dias da primeira 

exposição à Oxaliplatina, aproximadamente 6,4 meses, menos de 30% da amostra segue 

livre de manifestações neuropáticas, porém, com discreta representatividade para a 

ocorrência de neurotoxicidade, mais precocemente, dentre os participantes que ciclam 

com o protocolo CAPOX, muito embora o quantitativo de ambos os protocolos não seja 

igualitário e sugira uma amostra maior de participantes para estudos mais conclusivos, 

uma vez que esta abordagem é preliminar. O estudo ACHIEVE revelou que a taxa de 

NPIO de longa duração foi significativamente menor para os pacientes do grupo de 

tratamento de 3 meses do que para aqueles do grupo de tratamento de 6 meses, e, do 

mesmo modo, também foi menor para os pacientes tratados com CAPOX do que com 

FOLFOX (YOSHINO et al., 2019). A duração média do período de tratamento, dentre os 

pacientes que desenvolveram NPIO, nessa observação foi de 3,7 meses.  

 Em atenção a todas as proposições dos objetivos desse estudo, a 

operacionalização do score EPEAN projeta um modelo preliminar de apoio ao cuidado, 

considerando essa subpopulação e os participantes do estudo. Ao operar com o EPEAN, 
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profissionais de saúde das áreas de interesse clínico nessa temática, poderão tangibilizar 

o risco para desenvolvimento de neurotoxicidade, em âmbito institucional. A partir de um 

score de 7 pontos, diminui-se 4 pontos se o paciente apresentar peso normal, então 

subtrai-se ainda 3 pontos diante da observação de etilismo e soma-se 4 pontos frente ao 

relato/descrição de ansiedade. Com isso, dentro da faixa de 0 a 11, pontuações maiores 

ou iguais a 8, sugerem preditividade máxima para desenvolvimento de neurotoxicidade 

nessa população.          

 Acerca dos aspectos subjetivos que pautam essa análise, ressalta-se ainda 

declarações de “fraqueza e cansaço em mãos e pés”, além de outras manifestações, não 

contempladas pelo instrumento: “perdas de sensibilidade”, “dificuldade para escovar os 

dentes, cortar as unhas, amarrar o cadarço do tênis”, “acompanhamento com neurologista 

particular”, o que denota a importância de compreender e tornar visível o que não é 

aparente nessa população.         

 O cuidado preditivo, abordagem de dimensão ontológica conceituada por esse 

estudo, se difere do cuidado preventivo, porque, não busca estratégias de 

autoconscientização, rastreio ou identificação precoce dos fatores clínicos que podem se 

associar a um problema de saúde, mas se insere no contexto clínico por (re)conhecer 

parâmetros indicativos de uma necessidade de saúde, ainda que inaparente ou que esta 

não chegue a se apresentar.         

 Identificar, compreender e adotar estratégias de vigilância, mensuração e controle, 

à exemplo da proposta de Wickham, guidelines (NCCN, 2019) e o próprio CTCAE (NCI, 

2017), além do proposto EPEAN, podem auxiliar enfermeiros atuantes em STA e outros 

profissionais de saúde a identificarem e gerenciarem precocemente as manifestações de 

toxicidade, aumentando a abrangência do cuidado seguro e fornecendo subsídios para a 

continuidade do cuidado multiprofissional, posto que trata-se ainda, de atenção aos 

princípios da Resolução COFEN 543/2017, onde, dentre outras demandas qualificáveis, 

são tratadas as horas de enfermagem trabalhadas de acordo com a complexidade da 

unidade de assistência, bem como, o Sistema de Classificação de Pacientes - SCP e o 

Índice de Segurança Técnica - IST.        

 No que se refere à oncologia integrativa e de precisão, abordagem de saúde que 

propõe a personalização do tratamento pautado em características objetivas de atenção à 

história clínica e ao comportamento neoplásico, sem, contudo, invalidar aspectos 

subjetivos que reflitam as preferências e necessidades dos pacientes, o cuidado preditivo 

transita em sua interface de atenção individualizada à saúde; orientando diretrizes para 
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searas exclusivas de atuação da enfermagem, como práticas avançadas e navegação, 

cenários que podem se beneficiar de ferramentas para o apoio preciso ao cuidado, à 

exemplo do EPEAN.          

 A prática avançada de enfermagem integra pesquisa, educação, prática 

assistencial e gestão. Assim, preconiza-se que o profissional exerça alto grau de 

autonomia e competência para tomar decisões clínicas, realizar avaliações, diagnóstico e 

prescrições, sendo responsável por gestão de casos, avaliação e implementação de 

programas e planos de cuidado e referência desde o primeiro contato do usuário com o 

serviço de saúde (ICN, 2017).        

 O nurse navigator para a assistência ao paciente oncológico, emergiu da 

abordagem de cuidado ampliado, requerida pela prática de navegação, onde o paciente é 

assistido em todas as suas demandas e dimensões de cuidado, a fim de assegurar a 

continuidade e adesão ao tratamento oncológico, por vezes longo e desafiador. O 

enfermeiro navegador utiliza conhecimento especializado, experiência clínica e 

competências para nortearem os pacientes, familiares e cuidadores para a tomada de 

decisão conjunta com equipe multidisciplinar responsável pelo tratamento. As ações 

desenvolvidas vão além do manejo do cuidado: supervisionam todo o processo de 

tratamento, fornecem subsídios para a tomada de decisão dos pacientes, fornecem 

informações/suporte e atuam como facilitadores (SHEJILA; MAMATHA, 

FERNANDES, 2015). O apoio ao uso de soft e hard skills no gerenciamento de pacientes 

oncológicos, favorece a personalização do tratamento e direciona recursos que evitem 

agravos previstos pela própria natureza do tratamento, à exemplo do uso ampliado do 

EPEAN para a população de pacientes submetidos à quimioterapia pautada em 

Oxaliplatina.  

Quanto às limitações e atravessamentos, ainda que pese o fato de ser um estudo 

preliminar, cabe ressaltar que o advento da pandemia por COVID-19, trouxe severos 

impactos não só sobre o acesso ao diagnóstico e ao tratamento especializado de inúmeras 

neoplasias, mas também, à continuidade de pesquisas que envolvem seres humanos. O 

desabastecimento da Oxaliplatina no cenário de desenvolvimento da pesquisa por cerca 

de dois meses foi delimitador da perda de continuidade de pacientes.  

 À retomada do abastecimento de Oxaliplatina, a coleta de dados foi reiniciada, 

sob um novo delineamento de método, sem contudo, ferir o exposto ao Comitê de Ética 

em Pesquisa e contou com novos atravessamentos, dessa vez, relacionados à limitação da 

colocação de cateteres venosos centrais pela priorização das cirurgias determinadas mais 
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urgentes e com obrigatoriedade de PCR-RT negativo para COVID-19. A demanda pelos 

cateteres centrais de inserção periférica foi tamanha, que houve também, seu 

desabastecimento. Diante da maior vigência do protocolo CAPOX nessa casuística, dado 

que não é obrigatório o uso de cateter para esse tratamento, observou-se maior número de 

infusões via acesso venoso periférico, o que findou por não comprometer o tratamento 

desses pacientes, ao contrário do protocolo FOLFOX, onde o acesso central é mandatório, 

em função da infusão contínua de Fluorouracila, por meio da bomba infusora elastomérica 

portátil, o que possibilita continuidade do tratamento, com segurança, em domicílio.  

Não obstante, após a remotada do estudo, 24 pacientes cursaram com perda de 

seguimento, devido à encaminhamento para a unidade de cuidados paliativos exclusivos, 

abandono de tratamento, desligamento por solicitação e mudança de protocolo 

quimioterápico ou óbito.        

 O estudo pode então ser considerado um modelo preliminar de desenvolvimento 

do score preditivo de neurotoxicidade nessa população institucional, com recomendações 

de aprofundamento e ampliação da inclusão de participantes, inclusive no âmbito 

multicêntrico, para resultados mais robustos, do ponto de vista estatístico e extensão ods 

critérios preditivos.      
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7 CONCLUSÃO 

 

Este estudo permitiu traçar o perfil do paciente exposto a quimioterapia com 

Oxaliplatina e estimar que a incidência de desfechos neurotóxicos dentre pacientes 

expostos, na ordem de 21,2% para neuropatia e parestesia e 3,0% para neuralgia, 

contemplando a incidência global de 39,4% para neurotoxicidade. Ou seja: 39,4% dos 

pacientes que ciclaram com Oxaliptina nos protocolos CAPOX e FOLFOX, para essa 

amostra, apresentam algum efeito adverso de neurotoxidade. Foi encontrada associação 

significativa entre a ocorrência de neuropatia e ocorrência de transtornos de ansiedade.

 Na análise de associação das variáveis quentitativas que podem predizer a 

neuropatia, isoladamente, esta pode ocorrer em torno do 5º ciclo, com doses cumulativas 

significativamente maiores. 

Dentre todas as variáveis significativamente associadas à ocorrência global de 

neurotoxidade, a análise por regressão logística mostrou que os melhores fatores 

preditivos, suficientes, nessa amostra, para explicar e predizer a ocorrência de 

neurotoxidade são o peso normal, ccom efeito de risco diminuído, o etilismo, com efeito 

de risco diminuído e a descrição de ansiedade, com efeito de risco aumentado. Logo, estes 

três fatores definem o melhor score preditivo para a ocorrência de efeitos adversos de 

neurotoxidade (EPEAN) após cada sessão de quimioterapia com Oxaliptina. Assim, este 

estudo tem como contribuição a definição do score preditivo pra ocorrência de eventos 

de neurotoxicidade definido por  

𝑬𝑷𝑬𝑨𝑵 = 𝟕 − 𝟒 𝑷𝒆𝒔𝒐𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 − 𝟑𝑬𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐 + 𝟒𝑨𝒏𝒔𝒊𝒆𝒅𝒂𝒅𝒆 

O EPEAN varia na escala de 0 a 11 e tem poder preditivo para a ocorrência de 

neurotoxicidade em pacientes expostos à quimioterapia com Oxaliplatina. O ponto de 

corte deste score é 8. Sendo assim, define-se que o paciente que apresenta EPEAN maior 

ou igual a 8 apresenta risco aumentado de apresentar neurotoxidade. O score foi validado 

por significância estatística.         

 A prevalência dos fatores clínicos preditivos que emergem dessa observação, 

corresponde ao mapeado na literatura pregressa e apontam medidas antropométricas, 

quantidade de ciclos, dose cumulativa, etilismo e ansiedade como fatores preditivos 

expressivos.          

 Esse estudo valida a tese: a predição clínica da ocorrência de neurotoxicidade por 
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Oxaliplatina pode ser identificada por meio do Escore Preditivo de Efeitos Adversos de 

Neurotoxicidade, o EPEAN. 

Embora seja preferível e recomendável métricas numéricas mais robustas para a 

abordagem da regra de predição clínica e análise da área sob a curva para delimitação dos 

pontos de corte do EPEAN, entede-se que os resultados podem apoiar o manejo de 

cuidados à pacientes submetidos à protocolos quimioterápicos à base de Oxaliplatina, 

além de obter recursos mais assertivos para a predição clínica dos eventos de neuropatia.

 O reconhecimento dos fatores preditivos e do perfil clínico dos pacientes expostos, 

o uso de instrumentos para a mensuração do grau de severidade da neurotoxicidade e a 

descrição dos eventos agudos e crônicos, fornecem apoio à previsibilidade dessa 

toxicidade, a fim de evidenciar a importância dos cuidados preditivos em um cenário sem 

ações recomendáveis de prevenção e tratamento, cuja necessidade de vigilância e 

cuidado, tornam-se imperativas para a manutenção do bem-estar, das atividades 

cotidianas e da qualidade de vida. 
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ANEXO II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Preditividade clínica da Neuropatia Periférica induzida por Oxaliplatina 
 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa porque está sendo 

atendido(a) nesta instituição e teve diagnóstico de câncer no estômago e/ou 

intestino. Para que você possa decidir se quer participar ou não, precisa 

conhecer os benefícios, os riscos e as conseqüências pela sua participação.  

Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

tem esse nome porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de 

ter lido e entendido este documento. Leia as informações com atenção e 

converse com o pesquisador responsável sobre quaisquer dúvidas que você 

tenha. Caso haja alguma palavra ou frase que você não entenda, converse com 

a pessoa responsável por obter este consentimento, para maiores 

esclarecimentos. Converse com os seus familiares, amigos e com a equipe de 

saúde antes de tomar uma decisão. Se você tiver dúvidas depois de ler estas 

informações, entre em contato com o pesquisador responsável. 

Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você 

poderá fornecer seu consentimento por escrito, caso queira participar. 

 

PROPÓSITO DA PESQUISA 

 

Alguns pacientes serão acompanhados por um período de 4 a 8 meses, para 

que se identifiquem as causas associadas às sensações desagradáveis na 

garganta, nas mãos e nos pés, quando submetidos à droga Oxaliplatina, nos 

protocolos XELOX/CAPOX e FOLFOX.  

  

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa será dividida em duas etapas. Serão escolhidos pacientes diferentes 

para cada etapa da pesquisa. Em casa uma dessas etapas, serão analisados os 

prontuários dos pacientes e, no dia de cada aplicação de quimioterapia ou no dia 

de cada consulta médica para liberação da quimioterapia, você será atendido 

pela enfermeira responsável pelo estudo em uma consulta de enfermagem. Ou 

seja, você passará por uma consulta de enfermagem desde a primeira até a 
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última vez em que fizer quimioterapia, nos dias em que já estiver no hospital, 

para que o fato de participar dessa pesquisa, não gere gastos ou deslocamentos.  

Na primeira consulta de enfermagem, que terá, em média, 01 hora de duração, 

serão coletados dados referentes a você e ao seu diagnóstico. Nesse dia, o 

desconforto que você pode sentir na garganta, nas mãos e nos pés, referente o 

uso do medicamento Oxaliplatina também será explicado e avaliado, através de 

perguntas e de alguns testes com objetos simples, nas mãos e nos pés, que não 

causam dor. Nas consultas de enfermagem seguintes, que terão, em média, 30 

minutos de duração, serão realizados apenas as perguntas e os testes, para 

sempre acompanharmos o que aconteceu/mudou entre as aplicações de 

quimioterapia.   

As consultas serão individuais, com a presença de 01 acompanhante, se desejar 

e/ou for necessário e ocorrerão em um consultório de enfermagem, localizado 

no 7º andar do hospital, no mesmo espaço físico do setor de Quimioterapia 

adulto. Elas acontecerão a cada 15 ou 21 dias, no período que durar o seu 

tratamento, por 4 a 8 meses. 

Não se preocupe! Seu nome e seus dados não serão revelados e você pode 

deixar de participar quando quiser, sem que isso prejudique seu tratamento.     

 

BENEFÍCIOS  

 
Você não será remunerado por sua participação e esta pesquisa não poderá 

oferecer benefícios diretos a você. Se você concordar com o uso de suas 

informações do modo descrito acima, é necessário esclarecer que você não terá 

quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre eventuais resultados 

decorrentes desta pesquisa.  

O benefício principal da sua participação é possibilitar que no futuro, com os 

resultados alcançados com esta pesquisa, o diagnóstico e o tratamento para 

esse tipo de câncer beneficiem outros pacientes. 

 
RISCOS 

 
Não existem riscos físicos adicionais a você pela sua participação nesta 

pesquisa. É importante que você entenda que nenhum procedimento médico ou 

de enfermagem adicional será realizado. Apenas será analisada a ocorrência 
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dos efeitos da Oxaliplatina em suas mão e pés, como o formigamento e a dor; 

assim como os dados do seu prontuário. Porém, os sintomas apresentados pelo 

uso do medicamento Oxaliplatina podem ocorrer, ainda que a pesquisa não 

estivesse sendo realizada. São eles: diminuição dos glóbulos sanguíneos, 

náuseas, vômitos, diarreia, feridas na boca, dor/câimbra/formigamento, 

principalmente em mãos, pés e lábios, desencadeada e agravada pelo frio - ar 

ou líquidos, febre, vermelhidão da pele e mal-estar durante a infusão, 

descamação da pele das mãos/pés, má formação fetal e possibilidade de 

surgimento de outros tumores. No que se refere às perguntas e testes realizados, 

estes não são invasivos e objetivam entender, medir e localizar o  o tipo de 

desconforto que você pode sentir com o uso da Oxaliplatina. O teste não causa 

dor! Será solicitado que você caminhe em linha reta e em outros momentos, um 

material chamado diapasão, que vibra, será colocado sobre algumas partes do 

seu corpo, como mãos e pés; você também será solicitado a  fechar os olhos e 

mexer os dedos das mão e dos pés, separadamente; em outro momento, será 

solicitado que você identifique qual objeto está sobre o seu antebraço: como uma 

chave, uma moeda ou um clip de papel. Você será auxiliado durante todo o 

tempo, para evitar erros, quedas ou aumento de alguma sensação ruim que a 

Oxaliplatina possa ter causado. 

 

CUSTOS 

 
Se você concordar com o uso das informações do seu prontuário e da avaliação 

pela enfermeira, como descrito acima, você não terá quaisquer custos ou 

despesas (gastos) pela sua participação nessa pesquisa. Você não pagará por 

qualquer procedimento, medicação ou avaliação exigidos como parte desta 

pesquisa. 

 
CONFIDENCIALIDADE 

 

Se você optar por participar desta pesquisa, as informações sobre a sua saúde 

e seus dados pessoais serão mantidas de maneira confidencial e sigilosa. Seus 

dados somente serão utilizados depois de anonimizados (ou seja, sem sua 

identificação). Apenas os pesquisadores autorizados terão acesso aos dados 

individuais e às informações do seu registro médico. Mesmo que estes dados 
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sejam utilizados para propósitos de divulgação e/ou publicação científica, sua 

identidade permanecerá em segredo. 

 
TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

 
Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento desta pesquisa, e que 

necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento 

e acompanhamento médico independem de sua participação nesta pesquisa. 

 
BASES DA PARTICIPAÇÃO 

 
A sua participação é voluntária e a recusa em autorizar a sua participação não 

acarretará quaisquer penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem 

direito, ou mudança no seu tratamento e acompanhamento médico nesta 

instituição. Você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento sem 

qualquer prejuízo. Em caso de você decidir interromper sua participação na 

pesquisa, a pesquisadora deverá ser comunicada e a pesquisa será 

imediatamente interrompida. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

 
A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido lhe explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou 

à disposição para responder às suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. 

Você terá garantia de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer 

esclarecimento de eventuais dúvidas e inclusive para tomar conhecimento dos 

resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue para Lívia Vidal no 

telefone (21) 971852903 de 09 à 17 hs. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA, que está formado por profissionais de 

diferentes áreas, que revisam os projetos de pesquisa que envolvem seres 

humanos, para garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos as 

pessoas que se voluntariam à participar destes. Se tiver perguntas sobre seus 

direitos como participante de pesquisa, você pode entrar em contato com o CEP 

do INCA na Rua do Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 9:00 a 
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17:00 hs, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail: 

cep@inca.gov.br. 

Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com 

você e outra será arquivada com os pesquisadores responsáveis.  

 

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para 

o uso das informações contidas no meu registro médico e nas consultas de 

enfermagem relacionadas a esta pesquisa; obtidos durante o atendimento nesse 

hospital. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas 

Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e 

a garantia de esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 

Entendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para 

assegurar o meu anonimato.  

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 
Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar 
nesta pesquisa. 
 

  /       / 

Nome e Assinatura do participante  Data 
   
  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável Legal/Testemunha 
Imparcial 

(quando pertinente) 

 Data 

 
 Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes 
desta pesquisa ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para  
 
consentir pelo mesmo. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 
Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente para a participação desta 
pesquisa. 
 

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do 
Termo 

 Data 
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ANEXO III – ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA 

(AIVD) 
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ANEXO IV – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 



 

 
    

 

 



 

 
    

 

 



 

 
    

 

 



 

 
    

 

 



 

 
    

 

 

 



 

 
    

 

 



 

 
    

 

 



 

 
    

 

 



 

 
    

 

APÊNDICE  

APÊNDICE I - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS  

 

Identificação:  

 

Prontuário: 

 

Idade: 

 

Sexo: 

  

Diagnóstico histopatológico: 

 

Estadiamento da doença (TNM) - Clínico e/ou patológico:  

 

Estadio:                    Metástase: 

 

Protocolo quimioterápico: 

(   ) XELOX/CAPOX      

(   ) FOLFOX      

 

(   ) Neoadjuvante     (   ) Adjuvante     (   ) Paliativo 

 

Tipo de acesso:  

 

Ca prévio/Tratamento prévio: (   ) sim. Descrever: 

(   ) não 

 

 



 

 
    

 

Catálogo de fatores preditivos mapeados em literatura 

 

Data: 

Peso:                         Altura:                         Superfície corporal:                      

Dose unitária de Oxaliplatina: 

Dose total de Oxaliplatina: 

Redução de dose em relação ao ciclo anterior: (   ) sim   (   ) não 

Dose cumulativa (m²):  

KPS: 

História de neuropatia periférica: (   ) sim   (   ) não 

Estação do ano: (   ) Primavera   (   ) Verão   (   ) Outono   (   ) Inverno  

Episódios prévios de Neuropatia periférica aguda (   ) sim, no ciclo_____   (   ) não 

IMC:  

Dinapenia: (   ) sim   (   ) não 

Esplenomegalia: (   ) sim   (   ) não 

Tratamento para Neuropatia: (   ) sim:________________________________________________   (   ) não 

Diabetes Mellitus: (   ) sim   (   ) não 

Transtorno de ansiedade: (   ) sim   (   ) não 

Evidência pré-quimioterapia de déficits nervosos periférico: (   ) sim   (   ) não   

Uso de opioide: (   ) sim:_________________________________________________________   (   ) não 

Idade <60 anos: (   ) sim     (   ) não 

Rápido aumento da dormência / formigamento nos primeiros 2-3 ciclos: (   ) sim   (   ) não 

Maior acometimento em mãos: (   ) sim   (   ) não 

Maior acometimento em pés: (   ) sim   (   ) não 

Tempo de infusão de Oxaliplatina:  

Anemia: (   ) sim:________________ (   ) não 

Hipoalbuminemia: (   ) sim:________________ (   ) não 

Hipomagnesemia: (   ) sim:________________ (   ) não  

Hipercloremia: (   ) sim:________________ (   ) não  

Consumo de álcool: (   ) sim:_________________________________________ (   ) não   (   ) no passado 



 

 
    

 

Limiar de percepção vibratória anormal no pé: (   ) sim   (   ) não 

Co-administração de drogas anti-inflamatórias não esteroidais: (   ) sim   (   ) não 

Duração da dor evocada pelo frio: 

Número de ciclos de quimioterapia: 

Hipertensão: (   ) sim   (   ) não 

Associação com Bevacizimabe: (   ) sim   (   ) não 

Exposição local ao frio: (   ) sim   (   ) não 

 

CTCAE - Desordens do Sistema Nervoso 

 

Termo 

CTCAE 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Neuropatia 

Sensorial 

Periférica 

Assintomático Sintomas 

moderados; 

limitação das 

atividades 

instrumentais 

da vida diária 

Sintomas 

severos; 

limitação do 

auto-cuidado 

nas atividades 

da vida diária 

Consequências 

de ameaça à 

vida; indicada 

intervenção 

urgente  

- 

Definição: Uma desordem caracterizada por dano ou disfunção em nervos sensoriais periféricos. 

Neuralgia Dor suave Dor moderada; 

limitação as 

atividades 

instrumentais 

da vida diária 

Dor severa; 

limitação do 

auto-cuidado 

nas atividades 

da vida diária 

- - 

Definição: Uma desordem caracterizada por intensa sensação dolorosa ao longo de um nervo ou grupo 

de nervos. 

Parestesia Sintomas 

suaves 

Sintomas 

moderados; 

limitação das 

atividades 

instrumentais 

da vida diária 

Sintomas 

severos; 

limitação do 

auto-cuidado 

nas atividades 

da vida diária 

- - 

Definição: Uma desordem caracterizada por distúrbio funcional de neurônios sensoriais resultando em 

sensações cutâneas anormais de formigamento, dormência, pressão, frio e/ou calor. 

 

   


