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RESUMO 

INCIDÊNCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS/ DEMOGRÁFICAS E 

OCORRÊNCIA DE HIPERALGESIA NA NEUROPATIA SENSITIVA 

PERIFÉRICA DA OXALIPLATINA EM PACIENTES COM CÂNCER 

COLORRETAL TRATADOS COM ESQUEMA FLOX 

 

O câncer colorretal (CCR) é a neoplasia maligna mais comum do trato gastrintestinal, 

sendo o segundo mais prevalente para o sexo masculino e, o terceiro para o sexo 

feminino. No tratamento desse tipo de tumor, a oxaliplatina (OXL) destaca-se por estar 

na maioria dos esquemas quimioterápicos e por ser comumente usada no tratamento de 

1ª linha da doença metastática. O efeito colateral mais expressivo do uso da OXL é a 

neuropatia periférica que, dependendo do grau de intensidade, causa muito desconforto 

e promove limitação das doses e a descontinuação do tratamento. A despeito da 

literatura existente, ainda há deficiência na caracterização desse efeito e atualmente 

ainda não existe uma forma de tratar ou prevenir. O objetivo do trabalho foi avaliar a 

incidência e as características clínicas e demográficas da neuropatia sensitiva periférica, 

assim como a ocorrência de hiperalgesia em membros superiores e inferiores e avaliar, 

qualitativamente, os sintomas orofaciais numa amostra de pacientes com câncer 

colorretal tratados com regime FLOX no Hospital Haroldo Juaçaba no período de 2013 

a 2016. Trata-se de um estudo observacional, longitudinal de coorte, em que os 

pacientes elegíveis responderam um questionário de Neuropatia Aguda e Crônica, 

quantificando as alterações de sensibilidade em membros superiores, membros 

inferiores e região orofacial obtido ao longo dos ciclos de quimioterapia. A 

neurotoxicidade foi graduada de acordo com a versão 3 do NCI – CTCAE e escala de 

neurotoxicidade específica para a oxaliplatina (OSNS). Os resultados mostraram que a 

neurotoxicidade em membros superiores obteve crescimento significativo de grau 

(p<0,05) entre os três ciclos quimioterápicos avaliados. Os sintomas em membros 

inferiores se apresentaram mais intensos e mais prevalentes quando comparados com a 

sintomatologia em membros superiores. A quantificação da resposta hiperalgésica foi 

realizada através da aferição do LMD (limiar mecânico da dor) na palma da mão e 

planta do pé direito, antes do início do tratamento (registro basal) e nas semanas 1,3 e 5 

dos ciclos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do esquema FLOX. A intenção de utilizar o algômetro digital 

foi tornar os sintomas avaliados menos subjetivos e minimizar os fatores emocionais. A 

medição do algômetro digital por pressão teve correlação positiva (p<0,05) com a 

evolução da sintomatologia em membros superiores e inferiores ao longo dos ciclos 

quimioterápicos. A pressão exercida em pontos específicos na palma da mão e planta do 

pé mostrou um aumento na sensibilidade ao estímulo pressor, a partir do primeiro ciclo, 

sendo crescente até o final do período avaliado. Ao analisar os valores brutos da 

medição do algômetro digital por pressão, observaram-se valores decrescentes e 

significativos em relação às semanas anteriores, sendo mais significativos em membros 

inferiores do que em membros superiores. Os sintomas orofaciais foram mais 

prevalentes do que os sintomas em membros superiores e inferiores, iniciando de forma 

aguda e permanecendo até o último ciclo analisado, o que contraria a literatura. 

Observou-se ainda que a diferenciação histológica (pouco diferenciados) e o 

estadiamento (N e M) foram significativos (p<0,05) quando correlacionados com a 

soma dos escores em membros superiores e membros inferiores e variação da medida 

do algômetro digital por pressão. Em suma, vimos que a utilização do questionário 

evidenciou o perfil da neuropatia em membros superiores, membros inferiores e região 

orofacial, mostrando que os sintomas iniciaram de maneira aguda e se cronificaram até 

o fim do tratamento, assim como o grau de neurotoxicidade em membros inferiores que 



 
 

 

foi significativamente maior que em membros superiores. A avalição dos sintomas 

orofaciais foi mais prevalente do que em membros inferiores e superiores, evidenciando 

maior importância desses sintomas do que está atualmente descrito na literatura. Em 

adição, mostramos também que a ocorrência de hiperalgesia acomete membros 

superiores e inferiores, sendo mais intensa nos inferiores. Em conjunto, os dados 

fornecem uma maior informação e compreensão da incidência e características desse 

efeito, além de novas evidências a respeito da sensibilidade dolorosa e o acometimento 

da região orofacial. 
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ABSTRACT 

INCIDENCE, CLINICAL/DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND THE 

OCCURRENCE OF HYPERALGESIA IN OXALIPLATIN PERIPHERAL 

SENSITIVE NEUROPATHY IN COLORRETAL CANCER PATIENTS 

TREATED WITH FLOX REGIME 

 

Colorectal cancer is the most common malignant neoplasm of the gastrointestinal tract, 

the second most prevalent for males and the third for females. In the treatment of this 

type of tumor, oxaliplatin (OXL) stands out because it is contained in the majority of 

the chemotherapy regimens and because it is the first line in the metastatic type. The 

most significant side effect of OXL use is the peripheral neuropathy, which, depending 

on the degree of intensity, causes  discomfort, dose limitation and discontinuation of the 

treatment. Despite the existing data, there is still a deficiency in the characterization of 

this effect and there is currently no way to treat or prevent it. The objective of this study 

was to evaluate the incidence and clinical and demographic characteristics of peripheral 

sensory neuropathy, as well as the occurrence of hyperalgesia in the upper and lower 

limbs. Also to qualitatively assess the orofacial symptoms reported by the patient in a 

sample of patients with colorectal cancer treated with the FLOX regimen at “Haroldo 

Juaçaba Hospital” in the period between 2013 to 2016. This is an observational, 

longitudinal cohort study in which the eligible patients answered a questionnaire on 

Acute and Chronic Neuropathy, quantifying sensitivity changes in the upper limbs, 

lower limbs and orofacial region obtained during the chemotherapy cycles. 

Neurotoxicity was graded according to NCI version 3 - CTCAE and specific 

neurotoxicity scale for Oxaliplatin (OSNS). The results showed that neurotoxicity 

(p<0,05) in the upper limbs showed a significant increase among the three 

chemotherapeutic cycles evaluated. Lower limb symptoms were more intense and more 

prevalent when compared to upper limb symptomatology. The quantification of the 

hyperalgesic response was performed by measuring the LMD (mechanical pain 

threshold) in the palm (right hand) and the plantar surface (right foot), before 

chemotherapy first cycle (baseline) at weeks 1, 3 and 5 of cycles 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of 

the FLOX regime. The digital algometer was used to decrease subjective interferences 

such as emotional factors and determined the mechanical pain threshold in palm and 

plantar surfaces. The digital pressure algometer measurement had a positive correlation 

(p <0.05) with the evolution of upper and lower limb symptomatology throughout the 

chemotherapeutic cycles. Pressure exerted on specific points on the palm of the hand 

and sole of the feet showed an increase in the sensitivity to the pressure stimulus from 

the first cycle, being increased until the end of the evaluated period. Pain threshold 

decreased significantly over time, every week, being more significant in the lower limbs 

than in the upper limbs. The orofacial symptoms were more prevalent than the 

symptoms in the upper and lower limbs, starting acutely and remaining until the last 

cycle analyzed, which is contrary to the literature. It was also observed that histological 

differentiation (low differentiation) and staging (N and M) were significant (p <0.05) 

when correlated with the sum of the scores in the upper limbs and lower limbs and 

variation of the pain threshold. In summary, the use of the questionnaire demonstrated 

the neuropathic profile in the upper limbs, lower limbs and orofacial region, showing 

that the symptoms started acutely and were chronified until the end of treatment. It was 

also seen that the neurotoxicity degree in the lower limbs was significantly higher than 

in the upper limbs. The evaluation of orofacial symptoms was more prevalent than in 

the lower and upper limbs, showing a greater importance of these symptoms than is 



 
 

 

currently described in the literature. In addition, we have also shown that the occurrence 

of hyperalgesia (decrease in pain threshold) affects upper and lower limbs, being more 

intense in the lower limbs. Together, the data provide greater information and 

understanding of the incidence and characteristics of this OXL effect, as well as new 

evidence regarding pain sensitivity and involvement of the orofacial region. 

 

 

Key words: colorectal cancer, oxaliplatin, neurotoxicity, peripheral neuropathy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1Câncer  

 

O câncer é um grupo de doenças caracterizadas pelo crescimento descontrolado 

de células anormais. Essas células dividem-se rapidamente, determinando a formação de 

tumores malignos, podendo se espalhar para outros tecidos e órgãos (INCA, 2017). A 

invasão de células anormais em tecidos saudáveis pode acontecer por extensão direta ou 

por disseminação à distância, que pode ocorrer através do sangue, linfa ou superfície 

serosa, causando perda de função dos órgãos atingidos e, por fim, levando à morte de 

pacientes (SCHOTTENFELD; BEEBE-DIMMER, 2006). 

 

O câncer tem origem em uma única célula, como resultado de um acúmulo de 

mutações no ácido desoxirribonucleico (DNA) ocorridas nos genes fundamentais, como 

por exemplo, aqueles envolvidos no controle do ciclo celular, apoptose e reparo do 

DNA. Essas mutações podem causar crescimento celular descontrolado e, por fim 

capacidade de se metastizar (TOMASETTI; VOGELSTEIN, 2015). 

 

Existem fatores que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer. Eles 

são de natureza intrínseca ou extrínseca. Como exemplo de fatores de risco extrínsecos, 

diversos já foram identificados, como o uso de tabaco e álcool, hábitos alimentares 

inadequados, inatividade física, agentes infecciosos, radiação ultravioleta, exposições 

ocupacionais, poluição ambiental, radiação ionizante, alimentos contaminados, 

obesidade e situação socieconômica. Já no grupo de fatores intrínsecos estão a idade, o 

gênero, a etnia e a herança genética. Esses fatores causais podem interagir de várias 

formas, aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células normais 

(INCA, 2010). 

 

No Brasil, as estimativas para o biênio 2018-2019 apontam para a ocorrência de 

582.590 casos novos de câncer. O quadro 01 mostra os tipos mais frequentes, à exceção 

do câncer de pele do tipo não melanoma, são os cânceres de próstata no sexo masculino 

e os cânceres de mama e de colo do útero no sexo feminino. 
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Quadro 01- Estimativas para o ano 2018 de número de casos novos por câncer, em 

homens e mulheres, segundo localização primária. 

Localização 

Primária 

Neoplasia Maligna 

ESTIMATIVAS DOS CASOS NOVOS  

 HOMENS MULHERES TOTAL 

Próstata 68.220 - 68.220 

Mama Feminina - 59.700 59.700 

Colo de Útero - 16.370 16.370 

Cólon de Reto  17.380 18.980 36.360 

Traqueia, Brônquio 

e Pulmão 

18.740 

 

12.530 31.270 

Estômago 13.540 7.750 21.290 

Cavidade Oral 11.200 3.500 14.700 

Laringe 6.390 1.280 7.670 

Bexiga 6.690 2.790 9.480 

Esôfago 8.240 2.550 10.790 

Ovário - 6.150 6150 

Linfoma de 

Hodgkin 

1.480 1.050 2.530 

Linfoma não 

Hodgkin 

5.370 4.810 10.180 

Glândula Tireoide 1.570 8.040 9.610 

Sistema Nervoso 

Central 

5.810 5.510 11.320 

Leucemias 5.940 4.860 10.800 

Corpo do Útero - 6.600 6.600 

Pele Melanoma 2.920 3.340 6.260 

Outras localizações 41.480 36.230 77.710 

Subtotal 214.970 202.040 417.010 

Pele não Melanoma 85.170 80.410 165.580 

Todas as Neoplasias 300.140 282.450 582.590 

Quadro 01: Estimativas para o ano 2018 de número de casos novos por câncer, em homens e 

mulheres, segundo localização primária. Fonte: Instituto Nacional de Câncer/ Ministério da Saúde 

– INCA/MS 
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As bases do tratamento das neoplasias consistem na cirurgia, na radioterapia, na 

quimioterapia, na hormonioterapia, em terapias alvos e imunoterapia. A cirurgia foi o 

primeiro tratamento que alterou de forma significativa o curso da doença neoplásica e, 

até hoje, é um dos principais métodos terapêuticos. A radioterapia como tratamento tem 

o objetivo de alcançar um índice terapêutico favorável, levando as células malignas a 

perderem a sua clonogenicidade e, ao mesmo tempo, preservando os tecidos normais. Já 

a quimioterapia antineoplásica consiste no emprego de substâncias químicas, isoladas 

ou em combinação com outros medicamentos que atuam em diferentes fases do ciclo 

celular, com o objetivo de tratar a doença sistematicamente (INCA, 2015).  

Os quimioterápicos não atingem somente as células neoplásicas, mas destroem 

também as células normais, pois seguem as mesmas fases do ciclo celular normal. A 

maioria dos quimioterápicos atua especificamente na fase de divisão do ciclo celular, 

impedindo a divisão e o crescimento do número celular ou bloqueando o processo 

(COSTA, 2015). 

Ao longo das últimas décadas, o número de antineoplásicos tem crescido e 

contribuído para o aumento da qualidade de vida e a sobrevida de pacientes oncológicos 

(AUTHIER et al., 2009). Apesar desta constante evolução, estas drogas ainda 

representam um dos mais tóxicos grupos farmacológicos conhecidos. Elas implicam 

lesões estruturais e modificações da fisiologia e bioquímica normal do ser humano, 

algumas irreversíveis, que até podem se tornar o fator limitante do próprio tratamento 

(BLOEM et al., 2011). 
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1.2 Câncer Colorretal 

 

O câncer colorretal (CCR) abrange tumores que acometem um segmento do 

intestino grosso (o cólon) e o reto. É tratável e, na maioria dos casos, curável, quando 

detectado precocemente, e quando ainda não atingiu outros órgãos. Grande parte desses 

tumores se inicia a partir de pólipos, lesões benignas que podem crescer na parede 

interna do intestino grosso. Uma maneira de prevenir o aparecimento dos tumores é a 

detecção e a remoção dos pólipos antes de eles se tornarem malignos (INCA, 2017). 

 

Nas últimas décadas, tem havido uma crescente prevalência de cânceres no 

mundo (FILDER, 2017). O CCR é a neoplasia maligna mais comum do trato 

gastrintestinal (LI et al., 2017; TAURIELLO, 2017). Devido ao aumento da incidência 

e mortalidade ocorridas nas últimas décadas, e também aos custos associados ao 

diagnóstico e tratamento, esse câncer tem se tornado um grande problema de saúde 

pública em todo o mundo. 

Para o Brasil, estimam-se 17.380 casos novos de câncer de cólon e reto em 

homens e 18.980 em mulheres para cada ano do biênio 2018-2019. Esses valores 

correspondem a um risco estimado de 16,83 casos novos a cada 100 mil homens e 17,90 

para cada 100 mil mulheres. É o terceiro mais frequente em homens e o segundo entre 

as mulheres (INCA, 2018). 

O CCR é considerado uma doença do “estilo de vida”, em que a incidência é 

maior em países com hábito alimentar rico em consumo de carnes vermelhas e carnes 

processadas, pouca ingestão de frutas, legumes e verduras, alta prevalência de obesidade 

e sobrepeso, inatividade física, consumo de álcool e tabagismo (ALEXANDER; 

ALLARDICE; MOUG; MORRISON, 2017). A esses fatores somam-se a história 

pessoal de pólipos e as doenças inflamatórias intestinais (retocolite ulcerativa e a doença 

de Crohn) (YAMANE, 2013). As alterações genéticas que causam o CCR podem ser 

adquiridas, gerando o chamado câncer esporádico, que é responsável por 75% a 85% 

dos casos.  

Existem também mutações específicas ou que já se apresentam no nascimento 

do indivíduo, desencadeando formas hereditárias do CCR, representadas pela polipose 

adenomatosa familiar (PAF) e pelo câncer colorretal hereditário não associado à 
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polipose (HNPCC) (VALLE et al., 2018). A PAF é causada por uma mutação 

germinativa do APC (adenomatous polyposis coli), que é um gene supressor tumoral 

altamente expresso nos tecidos normais do epitélio gastrointestinal (BOSMAN, 2010). 

Já o HNPCC é causado por mutações germinativas em um dos genes do sistema de 

reparo, mismatch repair system (MMR), que são responsáveis por corrigir os erros que 

ocorrem durante a replicação e que afetam preferencialmente regiões de microssatélites. 

Portanto, se ocorrer algum defeito nos genes do sistema de reparo, será observada a 

instabilidade das regiões de microssatélite ao longo de todo o genoma (LAGHI et al., 

2012; VILAR, 2010). 

Entre os cinco subtipos de CCR (adenocarcinomas, tumores carcinóides, 

tumores estromais gastrointestinais, linfomas e sarcomas), os adenocarcinomas são os 

mais comuns (95% de todos os CCRs), podendo ser categorizado em três graus de 

diferenciação: adenocarcinoma bem diferenciado (grau I), moderadamente diferenciado 

(grau II) e pouco diferenciado (grau III). Atualmente, o estadiamento do CCR, referido 

como estadiamento clínico, é baseado em resultados de exames físicos, biópsias, 

exames de imagem (tomografia computadorizada ou ressonância magnética, raios X, 

Tomografia por Emissão de Pósitrons etc.) e achados cirúrgicos. Os critérios de 

estadiamento são baseados em: 1) até que ponto o câncer cresceu na parede do intestino; 

2) se atingiu estruturas próximas; e 3) se espalhou para os nódulos linfáticos próximos 

ou para órgãos distantes (HUO et al., 2017; ALMEIDA, 2017). 

O estadiamento do câncer colorretal se faz utilizando sistema TNM (tumor-

nódulo-metástase) de acordo com as atualizações da American Joint on Cancer (AJCC). 

Tal classificação leva em consideração a extensão do tumor primário, ausência ou 

presença de metástases em linfonodos regionais e ausência ou presença de metástase à 

distância, como mostra os quadros 02 e 03.  
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Quadro 02 - Definições dos estádios tumor-nódulo-metástase (TNM) 

T – TUMOR PRIMARIO TX - tumor primário não avaliado 

T0 - Nenhuma evidencia de tumor 

primário 

Tis - Carcinoma in situ: invasão de lamina 

própria 

T1 - O tumor invade submucosa 

T2- O tumor invade musculatura própria 

T3 - O tumor invade a subserosa ou tecido 

pericólico ou perirretal não peritoneal 

T4 - O tumor invade diretamente outros 

órgãos ou estruturas e / ou atinge 

peritônio visceral 

T4a - O tumor atinge peritônio visceral 

T4b - O tumor invade diretamente outros 

órgãos ou estruturas 

N – LINFONODOS 

REGIONAIS 

NX – Linfonodos regionais não avaliados 

N0 – Linfonodos regionais sem metástase 

N1 -  Metástase em 1 a 3 linfonodos  

N1a – Metástase em 1 linfonodo  

N1b – Metástase em 2 a 3 linfonodos  

N1c - Depósitos tumorais na subserosa ou 

tecido mole Pericólico ou perirretal sem 

metástase linfonodal  

N2 – Metástase em 4 ou mais linfonodos 

N2a – Metástase em 4-6 linfonodos 

N2b – Metástase em 7 ou mais linfonodos 

M – METÁSTASE 

 

 

 

 

M0 – Sem metástase 

M1a – Metástase para um órgão 

M1b – Metástase para mais de um órgão 

M1c – Metástase para tecido peritoneal 

com ou sem órgão atingido 

Quadro 02: Definições dos estádios tumor-nódulo-metástase (TNM). Fonte: TNM Classificação de 

tumores malignos, 8ª edição; 2017. T: tumor primário. N: linfonodos regionais. M: metástase 
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Quadro 03 – Estadiamento do câncer colorretal  

ESTADIO T N M 

Estádio 0 Tis N0 M0 

Estádio I T1, T2 N0 M0 

Estádio II T3, T4 N0 M0 

Estádio IIA T3 N0 M0 

Estádio IIB T4a N0 M0 

Estádio IIC T4b N0 M0 

Estádio III Qualquer T N1, N2 M0 

Estádio IIIA T1, T2 

T1 

N1 

N2a                                    

M0 

M0 

Estádio III B  T1,T2 

T2, T3 

T3, T4a 

N2b 

N2a 

N1 

M0 

M0 

M0 

Estádio IIIC T3, T4a 

T4a 

T4b 

N2b 

N2a 

N1, N2 

M0 

M0 

M0 

Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1 

Estádio IV A Qualquer T Qualquer N M1a 

Estádio IV B Qualquer T Qualquer N M1b 

Estádio IV C Qualquer T Qualquer N M1c 

Quadro 03: Estadiamento do câncer colorretal Fonte: TNM Classificação de tumores malignos, 8ª 

edição; 2017. T: tumor primário: linfonodos regionais. M: metástase 

 

Em 1930, Dukes demonstrou que a presença de metástases ganglionares 

representa um importante fator prognóstico relacionado à recidiva e sobrevida. Desde 

então, o rastreamento de linfonodos comprometidos representa um procedimento 

significativo para a escolha do tratamento ideal (cirurgia, radioterapia e quimioterapia) 

para cada paciente diagnosticado com câncer colorretal (CORREA et al, 2016) . 

 

O tratamento do câncer consiste em inibir a proliferação excessiva de células 

neoplásicas. Com a evolução da medicina, houve grande progresso nos principais tipos 
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de tratamento do câncer colorretal: cirúrgico, radioterapia e da quimioterapia. Esta 

última modalidade utiliza fármacos, como os compostos platinos.  

 

1.4 Compostos Platinos 

 

Os agentes farmacológicos utilizados no tratamento do câncer incluem uma 

grande variedade de compostos que atuam de diferentes formas, interferindo nos 

mecanismos de sobrevivência, proliferação e migração celulares (BITTENCOURT; 

BRUSTEIN, 2004). 

 

 Os compostos platinos são classificados como agentes alquilantes do DNA e 

representam uma classe importante de fármacos antitumorais, sendo bastante utilizados 

no tratamento de um amplo espectro de tumores sólidos em humanos. Os compostos 

platinos inibem a síntese do DNA através da formação de ligações cruzadas, inter e 

intracadeias. Esses compostos antitumorais se ligam de forma eficiente ao DNA, 

promovendo a formação de uma variedade de produtos de adição, que bloqueiam a 

replicação e a transcrição e induzem a morte celular (BRABEC; KASPARKOVA, 

2005). A cisplatina (cis-diaminodicloroplatino II) foi o primeiro composto platino a ser 

desenvolvido clinicamente (ROSENBERG et al, 1969) 

 

 A molécula de cisplatina foi sintetizada pela primeira vez em 1844, por Michele 

Peyrone. Em 1961, Barnett Rosenberg observou que esse composto era capaz de inibir a 

divisão celular e confirmou sua atividade inibitória sobre a divisão de Escherichia coli. 

Os efeitos inibitórios sobre a bactéria estudada foram atribuídos, mais tarde, à formação 

de compostos inorgânicos contendo platina, na presença de íons amônio e cloreto, 

deduzindo que a cisplatina pudesse apresentar características de um agente anti-

neoplásico (ROSENBERG; VAN CAMP; KRIGAS, 1965; ROSENBERG et al., 1969) 

 

 No inicio da década de 70, a cisplatina começou a ser submetida a testes 

clínicos. Primeiramente, em pacientes terminais, e posteriormente, em tumores como 

câncer de testículo e ovário, tendo sido aprovada pelo Food and Drug Administration 

(FDA) com o nome de Platinol (KELLAND, 2007). Atualmente, a cisplatina é usada 

em vários outros tipos de neoplasias, como câncer de pulmão, cabeça e pescoço, 
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esôfago, estômago, linfomas, melanoma, osteossarcoma, mama e cérvix, sobretudo em 

associação com outras drogas, em vários esquemas terapêuticos (CHU et al., 2004). 

 

 No entanto, a cisplatina apresentou vários efeitos tóxicos importantes como, por 

exemplo, a toxicidade renal e gastrointestinal, a ototoxicidade e a neurotoxicidade. 

(DESOIZE; MADOULET, 2002; FONTES; ALMEIDA; NADER, 1997). Diante desse 

quadro, tornava-se urgente a redução desses efeitos tóxicos. Nessas circunstâncias, 

pretendia-se a identificação de um novo derivado que mantivesse a atividade 

antitumoral da cisplatina, mas reduzisse seus efeitos tóxicos (HARRAP, 1985).  

 

 A carboplatina (cis-diaminociclobutano-1, 1-decarboxilato platino II) foi o 

composto platino de segunda geração, sendo utilizada a partir de 1980. A presença do 

anel ciclobutano da molécula da carboplatina oferece uma ligação mais estável do que 

os grupos de cloreto da cisplatina, causando uma diminuição na reatividade e na 

toxicidade da carboplatina. Desta forma, a carboplatina apresenta uma toxicidade renal 

e gastrointestinal diminuída, porém apresentando a mielosupressão e a trombocitopenia 

como principais efeitos dose-limitantes (KELLAND, 2007; CHUN; GARRET; 

MACEWVEN, 2001). 

 

 A eficácia desses compostos platinos na inibição do crescimento tumoral é 

resultado da combinação de diversos fatores, incluindo a difusão através da membrana 

celular, o acúmulo nas células, a reatividade contra o DNA nuclear e a inibição da 

capacidade celular em reparar os complexos de DNA (KONG; BANERJEE, AHMAD 

et al, 2010). Nesse momento, outro efeito dos compostos platinos foi observado além 

dos já mencionados, a resistência tumoral. Desta forma, alterou-se a estrutura base por 

modificação da natureza ou números de ligantes fixos, visando-se ultrapassar o 

problema da resistência. 

 

Com o intuito de tentar reduzir esses efeitos tóxicos, foi criada a oxaliplatina 

(OXL), um agente platino de terceira geração, desenvolvida na década de 1970, como 

um dos compostos platinos 1,2-DACH (1,2- diaminocilohexano), relacionado com 

atividade citotóxica significativa em células tumorais humanas, diferente da cisplatina e 

carboplatina, e com uma resistência tumoral diminuída. (CVITKOVIC; BEKRADDA, 
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1999; CHU, 2004; ARGYRIOU et al.,2008). A figura 01 representa a estrutura química 

dos principais compostos derivados do platino. 

 

 

  

 

 Figura 01: Complexos platinos utilizados no tratamento do câncer 

 (Fonte: McWHINNEY; GOLDBERG; McLEOD, 2009) 

 

 

1.5 Oxaliplatina (OXL) 

 

 

A Oxaliplatina (OXL), um trans-I-diaminociclohexano oxalatoplatino (L- OHP), 

foi desenvolvida por Kidani, na Universidade de Nagoya, no Japão, como um dos 

compostos 1,2-diamino-ciclo-hexano (DACH), na tentativa de se obter um análogo 

platino com índice terapêutico mais favorável e com menos nefrotoxicidade 

(CVITKOVIC; BEKRADDA, 1999; LEVI et al., 2000). 

 

A OXL também não provoca efeitos tóxicos renais e nem induz ototoxicidade, 

como observada na cisplatina. Os efeitos gastrointestinais, como vômitos são mais 

controlados. A OXL tem mostrado, em estudos pré-clínicos, um amplo espectro de 

atividade antitumoral em linhas de células cancerosas humanas e toxicidade diferente da 

cisplatina e carboplatina (KELLAND, 2007; ARGYRIOU et al., 2008). O grupo 

1,2DACH substitui os grupos cis-diamino-Pt da cisplatina, sugerindo maior potência 
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contra células cancerosas e requerendo moléculas de DNA para alcançar a mesma 

citotoxicidade. 

 

 Os testes clínicos com OXL mostraram a sua poderosa atividade antitumoral e 

sua toxicidade favorável em comparação com os outros compostos platinos utilizados 

(MACHOVER et al., 1996). Assim a OXL provou ser efetiva como primeira linha no 

tratamento do câncer colorretal metastático, quando associado com 5- fluorouracil (5-

FU) e o Leucovorin (LV), nos protocolos FOLFOX ou FLOX. Pode ainda ser utilizada 

como primeira linha na quimioterapia adjuvante (ANDRE et al., 2004; GRAMONT et 

al., 2000). A incorporação da OXL em associação de 5-FU e LV aumentou a 

expectativa de vida de pacientes com câncer colorretal. Com a introdução da OXL, a 

expectativa de vida dos pacientes com essa doença aumentou, aproximadamente 05 

meses para 25 meses, em comparado com outras linhas de tratamento, como mostra a 

figura 02 (KABIR MODY; TANIOS BEKAII-SAAB, 2017). 

 

 

 

 Figura 2: Expectativa de vida do câncer colorretal metastático  

 Fonte: Kabir Mody; Tanios Bekaii-Saab, 2017 

 

 



 
 

27 
 

1.5.1 Mecanismo de Ação da Oxaliplatina 

 

O alvo da OXL é o DNA, e sua atividade consiste em formar aductos do DNA, 

havendo o bloqueio de sua duplicação e apoptose celular. No momento em que a OXL 

entra na corrente sanguínea, nucleófilos fracos como o bicarbonato do sangue (HCO3
-
) e 

o dihidrogênio fosfato (H2PO4) desacoplam do seu grupamento oxalato, resultando na 

formação de intermediários não estáveis, que são rapidamente hidrolisados a espécies 

platinas, tais como o dcloro (1,2-dach) platino (Pt(dach)Cl2) e monocloro(1,2-dach) 

platino Pt(dach)Cl), os quais reagem instantaneamente com o DNA. Como resultado 

formam-se adutos platinados (CHU, 2004; FOLTINOVÁ et al., 2008), o que é 

demonstrado na figura 3. 

 

 

Figura 03: Mecanismo de ação da Oxaliplatina. Fonte: Lino, 2011. A figura representa o 

mecanismo de ação da Oxaliplatina após ser injetada na corrente sanguínea. DACH: 

Diaminociclohexano; DNA: Ácido desoxirribonucleico; HCO3
-
: Bicarbonato; H2PO4: Di-

hidrogenofosfato; OXL: Oxaliplatina; Pt: Platina; RNA: Ácido ribonucleico. 
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A ligação dos metabólitos da OXL ao DNA resulta em inibição da síntese e da 

função, bem como a inibição da transcrição. Apesar da lesão ao DNA pela OXL 

aparentar semelhança com a lesão provocada por cisplatina ou carboplatina, os 

metabolitos 1,2-DACH-Pt produzidos pela OXL são significamente mais citotóxicos do 

que os metabólitos formados por cisplatina ou carboplatina.  

 

 1.5.2 Farmacocinética da Oxaliplatina (OLX) 

 

A OXL apresenta uma meia-vida plasmática muito curta, provavelmente em 

decorrência de sua rápida captação pelos tecidos e de sua reatividade. Ela é largamente 

distribuída para a maioria dos tecidos do nosso corpo, com um volume de distribuição 

mais elevado do que a cisplatina. Foi demonstrado um nível mais elevado de OXL nos 

gânglios da raiz dorsal (GRD) e nos neurônios periféricos, quando comparados com o 

cérebro e com a medula espinhal, pois a OXL, assim como outros agentes platinos, não 

é capaz de ultrapassar a barreira hematoencefálica (KALEY; DEANGELIS, 2006; 

MCWHINNEY et al., 2009). Após 2-5h de infusão de OXL, 40% do platino se liga de 

forma irreversível às hemácias, formando produtos não tóxicos. Os 30% restantes do 

platino se ligam as proteínas do plasma, e os outros 30% correspondem ao platino 

ultrafiltrado. Este último possui a droga ativa, ou seja, a OXL intacta, representando, 

assim, o maior componente citotóxico (CHU, 2004; JERREMALM et al., 2009). 

 

Com relação ao metabolismo, a OXL faz uma extensa conversão não enzimática 

para ativar espécies citotóxicas, sendo caracterizada como uma reação aquosa que 

ocorre na presença de cloro, levando à formação dos complexos monocloro (1,2-

diaminociclohexano) platino (Pt(DACH)Cl), dicloro (1,2-diaminociclohexano) platino 

(Pt(DACH)Cl2) e complexo de OXL desidratada, sendo esses produtos mais citotóxicos 

do que a OXL, dentro da célula (JERREMALM et al., 2009). Somente uma pequena 

fração da droga (<2%) é eliminada nas fezes, sendo a maior parte excretada pelos rins, 

com mais de 50% pela urina (CHU, 2004). 
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1.5.3 Esquemas Quimioterápicos com Oxaliplatina (OLX) 

 

 

Existem diversos esquemas terapêuticos de administração de OXL: 

 

 

 Oxaliplatina com 5- fluorouracil e leucovorin (FOLFOX e FLOX) 

     

1. FOLFOX: Oxaliplatina, 85 mg/m² , EV no D1;   5- Fluorouracil (5-FU), 2.400 

mg/m² em  infusão contínua de  D1 a D3 , 5- Fluorouracil (5-FU) , 400 mg/m²  

EV em bolus  no D1 e Leucovorin, 200 mg/m²,  EV no D1.Ciclos a cada 21 dias. 

2. FLOX: Oxaliplatina, 85 mg/m², EV na Semana 1, 3 e 5 ; 5- Fluorouracil (5-FU) 

500 mg/m² EV e Leucovorin, 20 mg/m² , EV , ambos nas Semanas 1 , 2 ,3 , 4, 5 

e 6. Ciclos repetidos após duas semanas.  

 

 Oxaliplatina, 5- fluorouracil, leucovorin e bevacizumabe (FOLFOX/BEV) 

 

 Oxaliplatina com capecitabina (XELOX) 

 

 Oxaliplatina e irinotecano (IROX) 
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1.5.4 Neurotoxicidade Relacionada ao Uso da Oxaliplatina 

 

 

A oxaliplatina está associada a efeitos mielotóxico, nefrotóxico e ototóxico 

menos significantes se comparado com as outras gerações de compostos platinos.  

(AUTHIER et al., 2009). O efeito mais expressivo e significante no uso de OXL é a sua 

toxicidade neurológica que, dependendo do grau de intensidade, causa muito 

desconforto e promove limitação das doses e da continuação do tratamento 

(ARGYRIOU et al.,2008; MAKKER et al.,2017).  

 

A neuropatia periférica é caracterizada como uma axoniopatia simétrica bilateral 

e distal, traduzida por queda na amplitude do potencial de ação e aumento da latência 

distal. O dano nervoso associado à administração de agentes quimioterápicos pode 

manifestar-se como neuropatia puramente sensorial ou neuropatia sensório-motora 

mista (com ou sem o envolvimento do sistema nervoso autônomo). Os nervos sensitivos 

são os mais precocemente acometidos, em virtude de serem menos mielinizados 

comparados às fibras motoras.   

 

A neuropatia periférica é bem caracterizada, pelos pacientes, como sensação de 

choque elétrico, queimação, formigamento, parestesias e disestesias (KRAYCHETE; 

SAKATA, 2011; MAKKER et al,1017). Tais sintomas - com destaque para a dor 

neuropática -  são definidos como um estado de má adaptação provocada por alterações 

funcionais e estruturais das vias sensitivas centrais e periféricas, que produzem 

marcadas modificações e aberrações no processamento das informações nociceptiva. 

  

Pode ser provocada por lesões nas raízes e nervos periféricos, na medula 

espinhal, no tronco cerebral e no encéfalo. É uma entidade complexa e heterogênea, 

com sinais e sintomas que podem flutuar em intensidade com o tempo. Suas 

características principais são a presença de dor espontânea ou dor provocada por 

estímulos não nocivos nos locais afetados (alodinia), combinação paradoxal de perda 
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sensitiva e hiperalgesia na área dolorosa, dor paroxística e aumento gradual da dor com 

a estimulação repetitiva (GALVÃO, 2005). 

 

A dor neuropática é toxicidade dose-limitante comumente relacionada à alguns 

esquemas quimioterápicos, incluindo-se aqueles à base de oxaliplatina. Entre os vários 

tipos de neuropatias observadas nos pacientes com câncer, a neuropatia periférica 

induzida por quimioterápicos é a mais relatada nos estudos clínicos. Ela é considerada 

uma polineuropatia, com sintomas simétricos e distais (mãos e pés). A dor pode ser 

grave e incapacitante, sendo frequentemente descrita como uma sensação “em 

queimação”, “em agulhada”, “ardência” ou “câimbra”, podendo reaparecer meses ou 

anos mais tarde (STUBBLEFIELD et al., 2009; MAKKER et al.,2017).  

 

A dor envolve funções cerebrocorticais, com ativação dos componentes 

discriminativos, afetivos, cognitivos e locomotores, além de existir a estimulação da via 

nociceptiva, sendo altamente subjetiva e diferenciada entre os indivíduos; enquanto que 

a nocicepção refere-se à percepção sensorial no SNC, produzida pela ativação de 

receptores sensoriais periféricos especializados, denominados nociceptores, com 

capacidade de codificar e transmitir estímulos nocivos, tanto exógenos (mecânicos, 

físicos, químicos e biológicos) como endógenos (inflamação, aumento do peristaltismo, 

isquemia tecidual), presentes no local da lesão (LOESER; TREEDE, 2008). 

 

O efeito neurotóxico da OXL acomete mais de 70% dos pacientes e representa a 

causa mais comum de suspensão do tratamento, pois a neurotoxicidade reduz a 

tolerabilidade à quimioterapia e prejudica a qualidade de vida dos pacientes (PARK et 

al.,2009).A neuropatia sensitiva periférica induzida pela OLX pode se apresentar de 

duas maneiras distintas: uma forma aguda e transitória, que aparece geralmente durante 

as primeiras horas após a infusão desse antineoplásico, e uma forma tardia, que é dose 

limitante, caracterizada por uma neuropatia sensitiva periférica cumulativa 

(ARGYRIOU et al.,2008). O quadro 04 demonstra as características clínicas sensitivas 

periféricas induzidas por OXL. 

 

A neurotoxicidade aguda ocorre em 85-95% dos pacientes em tratamento com 

OXL, desenvolvendo-se imediatamente após a infusão da droga, sendo caracterizada 

pela exacerbação ao frio, parestesias, miotonias, espasmos musculares e fasciculações, 



 
 

32 
 

podendo também ocorrer disestesias faringolaringeais, com dificuldade de respiração e 

deglutição em 1-2 % dos pacientes (SCHIFF; WEN; VAN DEN BENT, 2009). Além 

disso, podem ocorrer câimbras, miotonias e espasmos musculares.  

 

Já a neuropatia crônica ocorre em 24 a 48% dos pacientes após uso prolongado 

da OXL podendo resultar em parestesias (sensações anormais não desagradáveis, 

espontâneas ou evocadas), alodinias (dores ocasionadas por estímulos que normalmente 

não provocam dor) e disestesias distais de duração prolongada, progredindo com ataxia 

sensitiva, alteração proprioceptiva, prejuízo funcional e, consequentemente, levando a 

limitações das atividades diárias do paciente (BARON; BINDER, 2010). Esses 

sintomas geralmente persistem entre os ciclos de tratamento e aumentam de intensidade 

com as doses cumulativas (GROTHEY, 2003). Diferentemente na neuropatia aguda, os 

sintomas da neuropatia crônica nem sempre são exacerbados pelo frio (GROTHEY, 

2003; SAIF; REARDON, 2005). Esses sintomas podem ser parcialmente reversíveis, 

em 80% dos pacientes, e completamente reversíveis em 40% deles, em até 6 a 8 meses 

após a descontinuação do tratamento com Oxaliplatina (ARGYRIOU et al.,2008).  

 

 A administração crônica de OXL pode provocar uma neuropatia periférica que é 

semelhante na apresentação dos sintomas, frequência e duração da neurotoxicidade 

induzida pela Cisplatina. Esta provoca neuropatia em aproximadamente 50% dos 

pacientes em tratamento e sua gravidade é, em parte, dependente das quantidades totais 

de fármaco que o paciente recebe. Além do mais, a neuropatia causada pela cisplatina 

pode persistir em um número considerável de pacientes após o término do tratamento e, 

em alguns casos, é irreversível (KELLEY et al,2014). 
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Quadro 04: Características clínicas sensitivas periféricas induzidas por OXL 

 Neuropatia sensitiva periférica induzida por OXL 

 Aguda Crônica 

Incidência 85-95% 24-48% 

Dose limite de toxicidade Não  Sim 

Sintomas Parestesias, disestesias, 

espasmos musculares, 

fasciculações, miotonias. 

Parestesias, disestesias 

distais, ataxia sensorial, 

alterações sensitivas 

periféricas, alteração 

proprioceptiva, déficit 

funcional. 

Localização Extremidades, perioral Extremidades 

Ativação Exposição ao frio - 

Sintomas motores Espasmos musculares Não 

Inicio  Agudo Crônico 

Recuperação Rápida Lenta 

Outros Disestesias faringolaringeais Alodinia 

Quadro 04: Características clínicas sensitivas periféricas induzidas por OXL 

Fonte: adaptada ALEJANDRO et al.,2013;GROTHEY, 2013;MOLS et al.,2013) 

 

 

 

A prevenção e o tratamento da neurotoxicidade induzida pela OXL também 

envolve educação sobre a exposição ao frio, modificações nos horários das 

administrações, utilização de agentes protetores e estratégias específicas. A estratégia 

stop-and-go determina o paciente parar o tratamento quando a dose pré-definida for 

alcançada ou quando tiver grau superior a II de neuropatia, e continuar quando a 

neuropatia tiver regredido ou quando o tratamento for necessário para impedir a 

progressão tumoral (ALI, 2009). 

 

O tratamento da dor neuropática pode ser resumido em dois tipos de terapia: 

preventiva e sintomática. O uso de intervenções, tais como a infusão de Ca
2+

 e Mg
2+

, 

vitamina E, glutationa, glutamina e N-acetilcisteína objetiva reduzir a severidade dos 

sintomas neuropáticos em pacientes que estão recebendo tratamento com 

antineoplásicos. Para serem eficazes, essas drogas não devem reduzir somente o efeito 

neurotóxico dos quimioterápicos, mas também devem manter o efeito antitumoral 

desses agentes (KALEY & DEANGELIS, 2009; PAICE, 2009). Importante citar que 
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mesmo existindo diversos estudos sobre a prevenção da dor neuropática, não há 

evidencia sólida de que essa prevenção seja benéfica. 

 

Lino (2011) demosntrou que o fármaco antioxidante Amifostina promove 

importante ação protetora nas alterações sensitivas e teciduais observadas na neuropatia 

sensitiva periférica (NSP) experimental induzida pela OXL, em camundongos. Deduz-

se daí que esse efeito neuroprotetor parece ser consequente de uma ação antioxidante e 

de um efeito antiapoptótico. 

 

Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na neurotoxicidade Minduzida pela 

OXL são decorrentes de múltiplos fatores, incluindo o estresse oxidativo, fatores 

imunes, bem como alteração na dinâmica e expressão de canais iônicos, distúrbios 

mitocondriais, dentre outros descritos no quadro 05 (ABRAHAM; MCMILLEN; 

BREWER, 2004; HOEIJMAKERS et al, 2015; CAROZZI, 2015; JAGGI;SINGH, 

2012; MARKKER et al 2017). 
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Quadro 05 – Possíveis mecanismos envolvidos no desenvolvimento da neurotoxicidade 

induzida pelo agente antineoplásico OXL  

Alvo Mecanismos 

Canais de sódio Aumento da corrente de sódio no gânglio da raiz dorsal, 

predispondo a parestesias e fasciculações 

Canais de potássio Redução da expressão de canais inibitórios do tipo TRK1 e 

TRAAK e aumento da expressão de canais pró-excitatórios, 

HCNs. 

TRPV Regulação positiva de TRPV1, TRPA1, TRPM8 e TRPV4 

em neurônios de gânglios da raiz dorsal, levando à hiper-

responsividade dos nociceptores. 

Estresse oxidativo Espécies reativas de oxigênio em neurônios de gânglios da 

raiz dorsal. Geração de radicais livres é secundária para 

aumentar o cálcio citosólico e produzir citotoxicidade neural 

Caspases e calpaínas Ativação das caspases e calpaínas, proteases ativadas por 

cálcio presentes nos neurônios de gânglios da raiz dorsal. 

Proteína quinase ativada 

por mitógeno 

Ativação da p38 e ERK1/2 nos neurônios de gânglios da raiz 

dorsal juntamente com a regulação negativa JNK/Sapk. 

Papel duplo de ERK1/2, dependendo do estímulo celular. 

Receptores NMDA Antagonistas dos receptores NMDA antagonizam agentes 

anticâncer que induzem dor neuropática 

Óxido nítrico Disfunção da via do óxido nítrico. Aumento do óxido nítrico 

sintase (NOS) e óxido nítrico sintase neural (Nnos) no corno 

dorsal da medula espinhal. 

Proteína quinase C Aumento da atividade da proteína quinase C em regiões 

supraespinhais. Regulação positiva das isoformas 

gama/épsilon da proteína quinase C dentro do tálamo e área 

periaquedutal. 

Oxalato Depleção celular dos níveis de cálcio e magnésio, alterando 

a cinética dos canais de sódio dependentes de voltagem 

sensíveis ao cálcio. 

Interação neuroimune Aumento das células T CD4 e CD8 no sangue causou uma 

redução significativa nas células T-reguladoras nos gânglios 

linfáticos 

Quadro 05: Possíveis mecanismos envolvidos no desenvolvimento da neurotoxicidade induzida pelo 

agente antineoplásico OXL. Fonte adaptada de JAGGI; SINGH, 2012; MAKKER et al., 2017; 

PEREIRA et al, 2015) 
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A neuropatia induzida pela OXL causa efeitos neurais severos como o aumento 

da atividade dos canais iônicos regulados por ligantes e voltagem (SISIGNANO et al., 

2014). Desta forma, os canais de sódio desempenham papel primordial no 

desenvolvimento da dor provocada pelo tratamento com OXL. 

 

Os receptores de potenciais transitórios vaniloide (TRPV)  têm sido relacionados 

à dor neuropática periférica induzida por OXL. Assim, o receptor potencial transitório 

Ankyrin 1 (TRPA1) foi identificado como um mediador da alodinia mecânica e fria, 

enquanto que receptor potencial transitório vaniloide 1 (TRPV1), receptor potencial 

transitório melastanina (TRPM8) e receptor potencial transitório vaniloide 4 (TRPV4)  

são sensibilizados nos neurônios de gânglios da raiz dorsal, reduzindo o limiar de 

ativação dessas células. O TRPV1 também desempenha papel importante na regulação 

da hiperalgesia mecânica, porem não é fundamental na hipersensibilidade ao frio 

(SISIGNANO, 2014). 

 

Em condições de estresse oxidativo, a OXL atua sobre nociceptores para 

produzir neuropatia periférica dolorosa. Esse processo ocorre quando a formação de 

espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio excede a capacidade de 

defesa antioxidante e de reparo do organismo (JOSEPH et al., 2008). Nessas condições, 

há aumento da expressão de óxido nítrico-sintase induzida (iNOS), enzima responsável 

pela síntese se óxido nítrico (NO), catalisando a oxidação da L-arginina para formar NO 

e L-citrulina. O aumento da expressão da iNOS causa também  aumento da produção de 

NO, que é uma espécie altamente reativa e gera compostos que causam danos ao DNA 

celular. A expressão de iNOS é consequência de uma resposta inflamatória, localizada 

ou difusa, de uma infecção ou dano tecidual, sendo expressa após ativação celular e, 

consequentemente, produzindo NO durante períodos relativamente longos de tempo. 

Em estudo com camundongos, foi demonstrado que há um aumento da expressão de 

iNOS no corpo dorsal da medula espinhal após indução de OXL, causando neuropatia 

sensitiva periférica (AVZEVEDO et al.,2013). 

 

Pesquisas têm demosntrado o envolvimento das caspases na neuropatia 

periférica induzida por OXL usando inibidores de caspases. Foi demonstrado um 

aumento de células positivas em ensaio TUNEL em gânglios da raiz dorsal de ratos, 

sugerindo apoptose mediada por caspases (SCUTERI et al., 2010). 
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As proteínas quinase ativadas por mitógeno (MAPKs) estão envolvidas na 

patogênese da inflamação, plasticidade neuronal e sensibilização nociceptiva. As 

MAPKs são proteínas quinase ativadas pela fosforilação dos resíduos treonina/tirosina 

responsáveis pela transmissão dos sinais extracelulares para o núcleo, onde a transcrição 

de genes específicos é induzida pela fosforilação e ativação de fatores de transcrição. 

Existem pelo menos três famílias distintas de MAPKs em mamíferos, incluindo as 

quinases reguladas pelo sinal extracelular (ERK), quinase c Jun N-terminal (JNK) e 

p38, sendo recentemente evidenciadas  na sensibilização nociceptiva, hiperalgesia e dor 

crônica (LIMA, 2011). 

 

Estudos recentes mostram que a ligação dos compostos platinos com a OXL 

pode se associar a outro alvo não DNA, que podem atuar como alvos e que parte dos 

efeitos antitumorais dos fármacos da platina ocorre por meio da modulação do sistema 

imunológico. Esses efeitos imunogênicos incluem a modulação da sinalização STAT; 

indução de um tipo imunogênico de morte de células cancerígenas por exposição de 

caltreticulina e liberação de ATP (Trifosfato de adenosina) e grupo de alta mobilidade 

de proteína -1 (HMGB-1); e aumento da resposta imunitária efetora através da 

modulação da expressão de morte programada. A associação não DNA é caracterizada 

pela ligação da platina com o ácido ribonucleico (RNA), uma vez que a platina se 

acumula em níveis de 4-20 vezes mais elevados no RNA em comparação com o DNA, 

causando ligações cruzadas atípicas, impedindo a transcrição reversa, indicando que a 

ligação com o RNA pode interferir na informação da sequência de comunicação. 

Proteínas celulares formam outro alvo não DNA de drogas de platina. Tem sido relatado 

que a platina se liga a várias proteínas, incluindo ubiquitina, Hsp90, G-actina e outras 

proteínas do citoesqueleto. Para alguns deles, a ligação resulta em mudanças 

conformacionais e subsequente função biológica alterada (HATO et al., 2014). 

 

A eficácia clínica dos medicamentos de platina pode ser dependente do sistema 

imunológico através de mecanismos regulados pelos efeitos de ligação não DNA dessas 

drogas. Embora o papel do sistema imune na eficácia da platina esteja longe de ser 

elucidado, está claro que a platina pode modificar a resposta imune durante a indução e 

a fase efetora.  A indução de células dendriticas imunogênicas leva ao recrutamento de 

células dendríticas para o tumor. Essas células englobam células cancerígenas e 
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amadurecem, enquanto PD-L1 e PD-L2 (molecule programmed death ligand) são 

reguladas negativamente, resultando em ativação específica de células T. A regulação 

negativa de PD-L2 e o aumento de regulação dos receptores M6P nas células tumorais 

resultam em um melhor reconhecimento e morte pelas células T ativadas (HATO et al., 

2014). 

 

Estudo de Pereira (2015) mostra que o oxalato pode ter participação parcial na 

neurotoxicidade induzida por OXL, pois tanto o análogo da OXL, livre de oxalato, 

quanto o oxalato administrado sozinho foram capazes de causar o desenvolvimento de 

hiperalgesia mecânica e alodinia térmica, além de aumentar a imunoexpressão de ATF-

3 no corno dorsal da medula espinhal e gânglios da raiz dorsal de camundongos, 

indicando que houve injúria neuronal, tanto em nível de sistema nervoso central quanto 

periférico. A hiperalgesia/alodinia, contudo, desenvolve-se mais tardiamente com o 

composto livre de oxalato, assim como, quando o oxalato é administrado sozinho, a 

intensidade de hiperalgesia/alodinia não é tão elevada.  

 

 Atualmente, observa-se o papel da interação neuroimune, uma vez que a 

liberação de citocinas e quimiocinas capazes de desencadear lesão neural periférica 

parece ser um dos mecanismos primários de desenvolvimento da neuropatia. Estudos 

experimentais têm demonstrado que, em resposta à injúria tóxica desencadeada pela 

quimioterapia antineoplásica, pode ocorrer infiltração neural de monócitos/macrófagos 

com produção de várias citocinas (TNFα, IL1β, IL6), quimiocinas (CX3CL1, CCL2, 

CCL3, CCL4, CCL5 e CXCL8) e outros mediadores inflamatórios como bradicinina, 

prostaglandinas e óxido nítrico (OZTÜRK et al., 2005). As células de Schwann podem 

sofrer alteração fenotípica e passar a liberar TNFα, IL1β, IL6 e prostaglandinas (PGE2). 

As mesmas células de Schwann podem produzir fatores anti-inflamatórios, como IL10, 

em uma tentativa de contrabalancear o processo de lesão e, assim, proteger os axônios 

de mais danos (ABRAHAM; MCMILLEN; BREWER, 2004; LEDEBOER et al., 

2007). Estudo recente testou em camundongos a hipersensibilidade à dor e alterações 

nas respostas imunológicas periféricas através da administração de OXL, tendo como 

resultado o aumento significativo das populações de células T CD4 + e CD8 + 

circulantes. A OXL causou um aumento significativo na porcentagem de linfócitos 

interleucina-4 + (IL4) no baço e uma regulação negativa significativa de células T 

reguladoras (T-reg) nos linfonodos inguinais. Isso suge que a OXL causa alterações 
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patológicas na periferia e no sistema nervoso, e assim contribuir para a dor neuropática 

induzida pela quimioterapia (MAKKER et al., 2017). 

 

Desta forma, a OXL tem se mostrado como um anticâncer promissor para o 

tratamento do câncer colorretal metastático. Porém, sua limitação através da 

neurotoxicidade em membros superiores, membros inferiores e região orofacial tem 

causado descontinuidade do tratamento. Vê-se a importância de diminuir ou anular essa 

neurotoxicidade, assim como esclarecer o seu período de manifestação e intensidade 

durante o tratamento. É importante salientar que a neurotoxicidade orofacial merece ser 

estudada de forma mais aprofundada, já que é pouco citada na literatura. 
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1.6 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

A oxaliplatina é utilizada no tratamento de primeira e segunda linhas do câncer 

colorretal metastático e tratamento adjuvante, que é a terceira neoplasia maligna mais 

comumente diagnosticada entre homens e mulheres, e a quarta principal causa de morte. 

A introdução da OXL nos esquemas de quimioterapia para o tratamento do CCR é 

imprescindível, pois a OXL aumenta significativamente a expectativa de vida dos 

pacientes. 

Mesmo sendo a primeira linha de tratamento do câncer colorretal, a oxaliplatina 

tem seu uso limitado devido à neurotoxicidade. Esse efeito, além de causar prejuízos 

nas atividades diárias, causa sofrimento psicológico que torna a avaliação mais difícil e 

menos precisa. 

Existem inúmeros trabalhos clínicos comparando a neurotoxicidade da 

Oxaliplatina em diferentes esquemas terapêuticos ou a outros quimioterápicos como o 

paclitaxel e capecitabina. Essas comparações se mostram inespecíficas e pouco 

consistentes, já que os mecanismos fisiopatológicos entre os quimioterápicos são 

diferentes. 

O presente estudo realiza uma análise da neurotoxicidade causada pela OXL no 

regime FLOX no tratamento do câncer colorretal. É o primeiro estudo a avaliar, de 

forma quantitativa, a sensibilidade nociceptiva através do uso do algômetro de pressão 

digital nos pacientes em estudo, tornando a sintomatologia mais objetiva e excluindo o 

fator emocional. 

Esta pesquisa também é a primeira a avaliar a sintomatologia orofacial dos 

pacientes em estudo durante todo o tratamento à base de OXL, já que na literatura essa 

sintomatologia é pouco estudada. 

Desta forma, justifica-se o desenvolvimento de um conhecimento aprofundado da 

neurotoxicidade em membros superiores, membros inferiores e sintomas orofaciais 

induzidos pela OXL, como forma de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, 

evitando, assim, a redução das doses da OXL e a interrupção do tratamento. 
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2. OBJETIVOS 

 

  

 2.1 Objetivo Geral 

 

          

 Avaliar a incidência e gravidade das características clínicas e demográficas da 

neuropatia sensitiva periférica, assim como a ocorrência de hiperalgesia em 

membros superiores e inferiores numa amostra de pacientes com câncer colorretal 

tratado com regime FLOX, no Hospital Haroldo Juaçaba - Instituto do Câncer do 

Ceará, no período de 2013 a 2016.  

 

 2.2 Objetivos Específicos 

  

 Analisar, qualitativamente, o perfil da neurotoxicidade referida pelo paciente, 

utilizando um questionário validado internacionalmente (Questionário de 

Neuropatia aguda e crônica).  

 

 Avaliar o grau de neurotoxicidade de acordo com critérios internacionalmente 

aceitos (CTC-NCI e OSNS).  

 

 Quantificar a hiperalgesia na palma da mão e planta do pé, utilizando algômetro 

de pressão digital. 

 

 Avaliar, qualitativamente, os sintomas orofaciais referidos pelo paciente 

utilizando o questionário. 

 

 Correlacionar os dados clínicos e demográficos com a hiperalgesia encontrada 

em membros superiores, inferiores e região orofacial referida pelos pacientes. 

 

 Correlacionar o grau de neurotoxicidade com a hiperalgesia em membros 

superiores e inferiores. 
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 Propor um ponto de corte para classificar o grau de neurotoxicidade em relação 

à variação da medida do algômetro de pressão digital. 

 

 Correlacionar o grau de neurotoxicidade com os sintomas orofaciais. 
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3.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Pacientes, Cenário Clínico e Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

O estudo foi caracterizado como observacional, longitudinal, do tipo de coorte e 

foi realizado entre os anos de 2013 e 2016. Quarenta e seis pacientes diagnosticados 

com câncer colorretal e tratados com Oxaliplatina (FLOX), atendidos no Hospital 

Haroldo Juaçaba - Instituto do Câncer do Ceará foram prospectivamente incluídos no 

estudo.  

 

Os critérios de inclusão foram: pacientes com diagnóstico histopatológico de 

câncer colorretal, inicial ou localizado avançado ou ainda metastático, candidatos à 

quimioterapia adjuvante ou paliativa, com regimes baseados em oxaliplatina e 5-

fluoruracil, em primeira ou segunda linha; interesse voluntário em participar confirmado 

pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; idade igual ou inferior 

a 80 anos. 

 

Os critérios de exclusão foram: neuropatia pré-existente, diagnóstico de outra 

neoplasia em atividade ou doença sistêmica grave que, na opinião do investigador, 

poderiam se constituir fatores de interferência para o andamento do tratamento e dos 

seus efeitos colaterais (cardiopatia grave, lúpus, fibromialgia, diabetes descompensada, 

hipersensibilidade aos componentes do tratamento). 

 

O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética de pesquisa em seres humanos do 

Hospital Haroldo Juaçaba - Instituto do Câncer do Ceará (nº protocolo - 1.755.762) e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi obtido dos pacientes ou de seus 

responsáveis no momento da inclusão. 
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3.2 Definições e coleta de dados 

 

 

3.2.1 Avaliação Pré–tratamento 

 

 

Os pacientes elegíveis tiveram anamnese e exame físico colhido pelo 

investigador/orientador antes do início do tratamento quimioterápico. Foi dada ênfase à 

história patológica pregressa, sintomas da doença, além da avaliação do início dos 

sintomas da neuropatia aguda e crônica como, por exemplo, a hiperalgesia. Realizou-se  

aplicação do Questionário de Neuropatia aguda e crônica; a avaliação da 

neurotoxicidade de acordo com critérios internacionalmente aceitos (CTC-NCI e 

OSNS) e o  teste de sensibilidade cutânea, utilizando estímulos puntiformes com uso do 

algometro digital por pressão.  

 

3.2.2 Plano de Tratamento 

 

Todos os pacientes elegíveis no estudo realizaram esquemas de Quimioterapia à 

base de oxaliplatina (FLOX): oxaliplatina, 85 mg/m², EV na Semana 1, 3 e 5 ; 5- 

Fluorouracil (5-FU) 500 mg/m² EV e Leucovorin, 20 mg/m² , EV , ambos nas semanas 

1 , 2 ,3 , 4, 5 e 6. Ciclos repetidos após duas semanas. 

 

3.2.3 Aplicação do Questionário de Neurotoxicidade  

  

 

Foi aplicada a versão adaptada do Questionário de Neuropatia Aguda e Crônica 

(LEONARD, 2005) (Anexo I – Questionário de Neuropatia aguda e crônica), 

quantificando as alterações de sensibilidade em membros superiores e inferiores e 

região orofacial obtidas pelos pacientes antes e durante os ciclos de quimioterapia 

baseados em Oxaliplatina e 5- Fluorouracil. 



 
 

45 
 

3.2.4 Quantificação da Neurotoxicidade 

 

 A neurotoxicidade foi graduada de acordo com a versão 3 do CTC/NCAE 

(Critérios  de Toxicidade Comum para Eventos Adversos  do Instituto Nacional do 

Câncer dos Estados Unidos da América), usando a subescala de neuropatia sensorial 

motora com o sistema de graduação descrito no quadro 06. Outra escala de 

neurotoxicidade específica para a Oxaliplatina (OSNS) foi também usada de acordo 

com a graduação igualmente descrita no quadro 06.     

 

Quadro 06: Evolução da neurotoxicidade da Oxaliplatina. 

 GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 

    

CTC/NCAE Assintomática: perda 

de reflexos do tendão 

profundo ou 

parestesias (incluindo 

formigamento), mas 

não interferindo na 

função. 

Alteração sensitiva ou 

parestesias (incluindo 

formigamento), 

interferindo na função, 

mas sem interferir nas 

atividades de vida 

diária. 

Alteração sensitiva 

ou parestesias 

interferindo nas 

atividades da vida 

diária 

    

 

OSNS 

Disestesia ou 

parestesias que 

regressam 

completamente antes 

do próximo ciclo da 

terapia 

Disestesia ou 

parestesias persistindo 

entre os cursos da 

terapia 

Disestesia ou 

parestesias 

causando 

comprometimento 

funcional 

 

Quadro 06: Evolução da neurotoxicidade da Oxaliplatina. CTC/NCAE: Critérios de Toxicidade 

Comum para Eventos Adversos do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos da América. 

OSNS: Neurotoxicidade Específica para a Oxaliplatina Fonte: PARK et al., 2009. 
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3.2.5 Avaliação Quantitativa da hiperalgesia através do teste com algômetro de 

pressão digital 

 

          A quantificação da resposta hiperalgésica foi realizada através da aferição do 

LMD (limiar mecânico da dor) na palma da mão e planta do pé direitos antes do início 

do tratamento (registro basal), nas semanas 1,3 e 5 dos ciclos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 no regime 

FLOX. Os valores do LMD foramdeterminados através de teste de sensibilidade 

cutânea, utilizando estímulos puntiformes com um dispositivo através do algômetro de 

pressão digital (Insight Equipamentos, Ribeirão Preto, Brasil) tipo Von Frey 

(analgesímetro), conforme mostrado na figura 04. O dispositivo foi posto em contato 

com a pele de forma perpendicular, seguido da aplicação de uma pressão crescente 

sobre o ponto de contato, em um sistema computadorizado; uma vez que o estímuloera  

caracterizado pelo paciente como doloroso, a avaliação foi interrompida e a pressão 

exercida, medida em gramas e registrada. 

 

Figura 04- Localização da aplicação do algômetro de pressão digital realizado na palma 

da mão e planta do pé direitos. 

 

Figura 04: Localização da aplicação do teste com algômetro de pressão digital na palma da mão e 

planta do pé direitos. Imagem da autora. 
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 A figura 05 mostra, de forma esquemática, a ordem cronológica das etapas das 

avaliações por ciclo quimioterápico. 

 

 

Figura 05- Ordem cronológica das avaliações por ciclo quimioterápico. 

 

Figura 05: Ordem cronológica das avaliações por ciclo quimioterápico. OXL: Oxaliplatina; 5-FLU: 

5- fluorouracil; LV: Leucovorin. Imagem da autora. 

 

 

 

3.3 Análise Estatística 

 

 

Os dados foram tabulados e analisados com 95% de intervalo de confiança do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0 para Windows. 

Os dados clínicos foram expressos em forma de frequência absoluta e percentual. Os 

escores de neurotoxicidade em forma de limites (mínimo – máximo) e analisados pelo 

teste de Friedman, seguido do pós-teste de Dunn. A soma dos escores de 

neurotoxicidade e os ensaios de nocicepção foram expressos em forma de média e 
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desvio-padrão e analisados pelo teste ANOVA para medidas repetidas, seguidas do pós-

teste de Bonferroni. 

 

O teste ANOVA multifatorial para medidas repetidas foi utilizado para avaliar a 

influência das variáveis clínico-patológicas na variação do somatório dos escores de 

neurotoxicidade e no ensaio de nocicepção, e as variáveis que mostraram associação 

significante foram analisadas, em cada momento do curso clínico dos pacientes, pelo 

teste t de Student. Ademais, as análises de correlação de Spearman foram utilizadas para 

avaliar a interrelação entre todos os parâmetros de neurotoxicidade, bem como com os 

ensaios de nocicepção, e estão anexadas ao final do trabalho. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Características demográficas e perfil clínico da população do estudada  

 

Ao todo, foram incluídos neste estudo 46 pacientes. A idade foi dividida entre 

30-39 anos com 5 pacientes (11%), 40-49 anos com 8 pacientes (17%), 50-59 anos com  

12 pacientes (26%), 60-69 anos com 12 pacientes (26%) e entre 70-80 anos com 9 

pacientes (20%) ; dos quais 55% eram do sexo masculino. A localização do câncer 

colorretal prevaleceu no colón (61%) e reto (39%). 

O tipo histológico do CCR de maior incidência na população em estudo foi o 

adenocarcinoma (90%), seguido pelos carcinomas (10%). Já a gradação histológica, 

apresentou-se com maior prevalência o moderadamente diferenciado (74%), o bem 

diferenciado (13%), o pouco diferenciado (11%) e bem menos expressivo, o 

indiferenciado (2%). 

O estadiamento clínico agrupado da maioria dos pacientes foi o estádio III 

(52%), seguido do estádio II (33%), estádio IV (11%) e estádio I (4%).  

 Todos os pacientes foram indicados para o protocolo FLOX, sendo o esquema 

adjuvante (80%) o mais expressivo, seguido do neoadjuvante (20%).  

 A tabela 01 apresenta os dados demográficos e clínicos da amostra total incluída 

no estudo, onde realizou-se uma análise descritiva.  
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Tabela 01. Características demográficas e perfil clínico da população estudada 

  N % 

Idade  

  30-39 05 11 

40-49 08 17 

50-59 12 26 

60-69 12 26 

70-80 09 20 

Sexo 
  

Masculino 26 55 

Feminino 20 45 

Localização 
  

Reto 18 39 

Cólon 28 61 

Diferenciação 
  

   Bem diferenciado 06 13 

Moderadamente diferenciado 34 74 

Pouco diferenciado 05 11 

Indiferenciado 01 02 

Histologia 
  

Adenocarcinoma 41 90 

Carcinoma 05 10 

Esquema 
  

Neoadjuvante 09 20 

Adjuvante 37 80 

   
Nº Ciclos 

   

Ciclo 02 45 
                        01 (troca do tratamento) 

                             01 (redução da dose em 15%)  

 

 

02 

Ciclo 03 45 
              21 (cont. ao tratamento) 

              18 (térm. do tratamento) 

                             05 (troca do tratamento) 

                             01 (redução da dose em 50%) 

 

52 

Ciclo 04 21 
              12 (trem. Do tratamento) 

             08 (cont. ao tratamento) 

              01 (troca do tratamento) 

 

 

26 

Ciclo 05 08 
           04 (cont. ao tratamento) 

          02 (troca do tratamento) 

                    01 (redução da dose em 50%) 

                        01 (interrompe para colostomia) 

 

 

07 
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Ciclo 06 05 
           04 (térm. do tratamento) 

                   01 (redução da dose em 50%) 

13 

 

 

 

Estadiamento 

 

 

 

 

 

I 02 04 

II 15 33 

III 24 52 

IV 05 11 

Estadiamento (T) 
  

T2 11 24 

T3 25 54 

T4 10 22 

Estadiamento (N) 
  

N0 17 37 

N1 14 30 

N2 15 33 

Estadiamento (M) 
  

M0 41 90 

M1 05 10 
Tabela 01: Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual 

 

4.2 Evolução clínica da sintomatologia da neuropatia aguda e crônica 

experimentada durante os três primeiros ciclos FLOX 

 

 O questionário de Neuropatia Aguda e Crônica (apêndice I) foi aplicado antes do 

início do tratamento com FLOX para confirmar que nenhum paciente apresentaria 

sintomatologias relacionadas a neuropatias pregressas. Ao longo do tratamento, o 

questionário foi aplicado nas semanas 1, 3 e 5 de cada ciclo quimioterápico à base de 

oxaliplatina. 

 Em relação a sintomas em membros superiores, foi questionado sobre 

formigamento, entorpecimento, dificuldade em dizer a diferença entre superfícies 

ásperas/lisas, dificuldade em sentir temperaturas quentes, dificuldades em sentir 

temperaturas frias, sensibilidade maior que o senso normal, sensação de queimação ou 

desconforto sem frio, sensação de queimação ou desconforto com frio, dificuldade em 

identificar objetos com suas mãos e movimentos involuntários. 
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 Na sequência, os sintomas em membros inferiores e região lombar, foram 

questionados sobre formigamento, entorpecimento, dificuldade em dizer a diferença 

entre superfícies ásperas/lisas, dificuldade em sentir temperaturas quentes, dificuldade 

de temperaturas frias, sensibilidade maior que o senso normal, sensação de queimação 

ou desconforto sem frio, sensação de queimação ou desconforto com frio, sentir peso 

nas pernas e sensação de choque/dor nas costas. 

 Por último, os sintomas orofaciais, foram questionadas sobre dor no maxilar, 

pálpebras caídas, desconforto na garganta, dor de ouvido, formigamento na boca, 

dificuldade com a fala, queimação ou desconforto nos olhos, perda da visão e problemas 

com a respiração. 

 A cada ponto questionado, o paciente afirmava ou negava cada sintomatologia. 

Em caso afirmativo, o mesmo classificava a intensidade (1: pouco; 3: moderada e 5: 

intensa).  

  

4.3 Evolução clínica da sintomatologia em extremidades superiores da neuropatia 

aguda e crônica experimentada durante os três primeiros ciclos de FLOX 

  

Demostraremos, a seguir, os sintomas em membros superiores e seus respectivos 

escores de intensidade, ao longo dos três primeiros ciclos de FLOX. 

 O formigamento foi descrito como “formigas que andam nas mãos‟‟. O gráfico 

01 mostra que o formigamento iniciou logo após a primeira dose de quimioterapia 

contendo oxaliplatina, na semana 3 do ciclo 1, sendo classificada como moderada, por 

um grupo de pacientes e de pouca intensidade, para sua grande maioria e p<0,05 para 

semana 1 do ciclo 1. Na semana 5 do ciclo 1, a maioria dos pacientes classificou como 

de pouca intensidade e um grupo menor de pacientes, como moderada e p<0,05 semana 

1 do ciclo 1. Observa-se que no ciclo 2 o formigamento permaneceu igual nas semanas 

1,3 e  5 da semana 5 do ciclo 1 e p<0,05 para semana 1 do ciclo 1. Já a partir da semana 

1 do ciclo 3, o formigamento se tornou mais expressivo, sendo estatisticamente 

diferente da semana anterior, com a maioria dos pacientes classificando como de pouca 

e moderada intensidade, um grupo menor sendo assintomático e p<0,05 para semana 3 

do ciclo 1. O formigamento aumenta significativamente na semana 3 do ciclo 3, sendo 
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diferente de todas as outras semanas com p<0,05 para semana5 do ciclo 1. Na semana 5 

do ciclo 3, atingiu seu efeito máximo, chegando o escore 5 e estatisticamente diferente 

de todas as outras semanas avaliadas com p<0,05 para semana 3 do ciclo 2. 

Gráfico 01- Avaliação do formigamento em membros superiores por ciclo 

quimioterápico. 

 

Gráfico 01 – Avaliação do formigamento em membros superiores por ciclo quimioterápico. Inicia 

na S3C1, apresentando intervalo interquartil entre 0 e 1, com pelo menos um paciente com escore 

3, p<0,05 para C1S1. As S5C1, S1C2, S3C2 e S5C2 apresentam a maioria dos pacientes com escore 

1, pelo menos um paciente com escore 3 e p<0 ,05 para SIC1. A S1C3 apresenta intervalo 

interquartil entre 1 e 3, com p<0,05 para S1C3. A S5C3 apresenta intervalo interquartil ente 1 e 3, 

com pelo menos um paciente sendo escore 5, p<0,05 para S3C2. Escores: 1- pouco, 3- moderada, 5- 

intensa. Teste de Friedman/Dunn. 

 

 

 A sensação de queimação ou desconforto com frio em membros superiores 

foi descrita como “choque ao pegar em objetos gelados” e apresentou diferença 

estatística entre as semanas avaliadas. Essa sensação é demonstrada no gráfico 02 e 

surgiu na semana 3 do ciclo 1, aí a maioria dos pacientes classificou esse sintoma como 

assintomático ou de pouca intensidade e p<0,05 para a semana 1 do ciclo 1. Porém, um 

grupo de pacientes descreveu esse sintoma como sendo moderado e persistindo 

constante até a semana 5 do ciclo 1 e  p<0,05 para a  semana 1 do ciclo 1. Durante a 

semana 1 e a semana 3 do ciclo 2, a grande maioria classificou esse sintoma como 
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sendo de pouca intensidade e  outro grupo classificou como moderado e nenhum sem 

sintomatologia e p<0,05 para a  semana 1 do ciclo 1. A semana 5 do ciclo 2 é 

semelhante às semana 1 e a semana 3 do mesmo ciclo, porém estatisticamente mais 

significativa, com p<0,05 para a  semana 3 do ciclo 1. NA semana 1 do ciclo 3, a 

maioria classificou essa sintomatologia como sendo de pouca e moderada intensidades e 

p<0,05 para a semana 3 do ciclo 1. A semana 3 do ciclo 3 é semelhante à semana 1 do 

mesmo ciclo, mas é estatisticamente mais significativa com p<0,05 para a semana 5 do 

ciclo 1. Por último, na semana 5 do ciclo 3, a maioria classificou esse sintoma como 

sendo de pouca e moderada intensidade, porém um grupo de pacientes descreveu como 

sendo intensa e p<0,05 para a  semana 5 do ciclo 1.  

 

 

Gráfico 02- Avaliação da sensação de queimação ou desconforto com frio em membros 

superiores por ciclo quimioterápico. 

 

Gráfico 02: Avaliação da sensação de queimação ou desconforto com frio em membros superiores 

por ciclo quimioterápico. Na S1C1 sem sintomatologia. As S3C1 e S5C3 apresentam intervalo 

interquartil entre 0 e 1, pelo menos um paciente como escore 3 com p<0,05 para C1S1. Nas semanas 

S1C2 e S3C2 a maioria dos pacientes são escore 1, pelo menos um paciente sendo escore 3, com 

p<0,05 para C1S1. Na S5C2 a maioria dos pacientes são escore 1, pelo menos um paciente sendo 

escore 3, com p<0,05 para C1S3. A S1C3 apresenta intervalo interquartil entre 1 e 3, com p<0,05 

para C1S3. A S3C3 apresenta intervalo interquartil entre 1 e 3, com p<0,05 para S5C1. A S5C3 

apresenta intervalo  interquartil entre 1 e 3 , com pelo menos um paciente sendo 5, com p<0,05  

para C1S5. Escores: 1- pouco, 3- moderada, 5- intensa. Teste de Friedman/Dunn. 
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O gráfico 03 mostra a evolução dos sintomas em membros superiores  que não 

apresentaram diferenças significativas, mas foram bem frequentes ao longo da avaliação 

dos três ciclos quimioterápicos. 

O entorpecimento , gráfico 3A , foi descrito como “frouxidão nas mãos e 

braços” ou “moleza nas mãos” queiniciando-se  na semana 3 do ciclo1, sendo 

classificada de pouca intensidade por um grupo de pacientes até a semana 3 do ciclo 2. 

Na Semana 5 do ciclo 2, observou-se que uma parcela dos pacientes iniciou os sintomas 

de entorpecimento, classificando como de pouca intensidade. Na semana 1 do ciclo 3, a 

maioria dos pacientes referiu entorpecimento comparado com a semana anterior, apesar 

da intensidade permanecer a mesma. Já na semana 3 do ciclo 3, o número de pacientes 

que apresentou o entorpecimento reduziu. A semana 5 do ciclo 3 retoma as mesmas 

características da semana 1 do mesmo ciclo. 

 A dificuldade em estabelecer a diferença entre superfícies ásperas/lisas, a 

dificuldade em sentir temperaturas quentes e a dificuldade de sentir temperaturas frias 

em membros superiores foram descritas, respectivamente, como: “tenho dificuldade 

para saber se algo é liso ou áspero” e “não consigo saber se o objeto está quente ou frio” 

e não apresentaram diferenças estatísticas significativas. Os gráfico 3B, 3C e 3D 

mostram que dificuldade tátil, distinção de objetos quentes e distinção entre objetos 

frios surgem na semana 1 do ciclo 2, sendo classificadas como de pouca intensidade por 

um grupo de pacientes, permanecendo constante até o final do ciclo 3. 

 

 A dificuldade de identificar objetos, gráfico 3E, foi descrita como “tenho 

dificuldade de identificar objetos pequenos e com muitos detalhes”. Essa sintomatologia 

surgiu na semana 1 do ciclo 2, sendo classificada como intensidade moderada por um 

grupo de pacientes e assintomática para a maioria. Entre a semana 3 do ciclo 2 e semana 

1 do ciclo 3 essa sintomatologia é classificada como de pouca intensidade por um grupo 

de pacientes e a assintomática para a maioria. Na semana 3 do ciclo 3, um grupo de 

pacientes evoluiu para intensidade moderada. Na semana 5 do ciclo 3, houve um 

decréscimo na intensidade sentida por  um grupo de pacientes, classificando como de 

pouca intensidade. 

 

 A sensibilidade maior que o senso normal e os movimentos involuntários com 

as mãos foram descritos respectivamente, no gráfico 3F e 3G como: “quando pego em 
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um objeto acho ele mais quente ou mais frio que as outras pessoas” e “minhas mãos 

tremem”. Surgiram na semana 3 do ciclo 1, sendo classificados como de pouca 

intensidade, por pelo menos um dos pacientes, se mantendo constante até o fim do ciclo 

3. 

A sensação de queimação ou desconforto sem frio em membros superiores, 

gráfico 3H, foi descrita como “minhas mãos queimam, mesmo não pegando em objetos 

gelados” e não apresentou diferenças estatísticas significativas. Essa sensação é 

demonstrada no gráfico 05, surgindo na semana 1 do ciclo 2, sendo classificada como 

de pouca intensidade, por pelo menos um dos pacientes, se mantendo constante até o 

fim do ciclo 3. 
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Gráfico 03: Entorpecimento, dificuldade tátil, distinção quente, dintinção frio, 

hipersensibilidade, desconforto sem frio, dificuldade em identificar objetos e 

movimentos involuntários em membros superiores por ciclo quimioterápico. 

Gráfico 03: Entorpecimento, dificuldade tátil, distinção quente, dintinção frio, hipersensibilidade, 

desconforto sem frio, dificuldade em identificar objetos e movimentos involuntários em membros 

superiores por ciclo quimioterápico. Escores: 1- pouco, 3- moderada, 5- intensa. Teste de 

Friedman/Dunn. 
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De forma geral, foi identificado aumento significativo do autorrelato dos 

sintomas neuropáticos em membros superiores, ao longo dos três ciclos de 

quimioterapia FLOX. O gráfico 04 apresenta a soma dos escores de todos os sintomas 

avaliados em membros superiores, ao longo dos três ciclos quimioterápicos.  

Os sintomas surgiram na semana 3 do ciclo 1, com intervalo interquartil entre 0 

e abaixo de 5, com um grupo de paciente tendo soma de escores de 5. A semana 5 do 

ciclo 1 apresenta intervalo interquartil acima de zero e menos de 5, tendo um grupo de  

pacientes com soma de escores mais que 5, p<0,05 para a semana 1do ciclo 1. A semana 

1 e a semana 3 do ciclo 2 apresentam intervalo interquartil acima de zero e abaixo de 5, 

com um grupo de pacientes tendo soma de escores mais que 5, p<0,05 para a semana 3 

do ciclo 1. A semana 5 do ciclo 2 apresenta intervalo interquartil maior que nas semana 

1 e semanas 3 do ciclo 2, com um grupo de pacientes com soma de escores, 

aproximadamente, 10, com p<0,05 para semana 3 do ciclo 1. A semana 1 do ciclo 3 

possui intervalo interquartil maior que a semana 5 do ciclo 1, com um grupo de 

pacientes tendo com soma escores, aproximadamente, 10, com p<0,05. A semana 3 do 

ciclo 3 possui intervalo interquartil maior que a semana 1do mesmo ciclo, com um 

grupo de pacientes tendo soma de escores, aproximadamente, 10, com p<0,05 para a 

semana 5 do ciclo 2. A semana 5 do ciclo 3 possui intervalo interquartil maior que a 

semana 3 do ciclo 3, com um grupo de pacientes com valor acima de 10 na soma dos 

escores, p<0,05 para a semana 5 do ciclo 2. Os sintomas em membros superiores 

apresentaram mediana 5, variando  a soma dos escores entre 0-12 e com dois pacientes 

sendo assintomáticos. 

 

Após análise estatística, observou-se que o formigamento e o desconforto com o 

frio em membros superiores foram os sintomas mais intensos. Essas duas 

sintomatologias apresentam mediana de 3, variando entre 0-5 e intervalo interquartil 

entre 1- 3. 
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Gráfico 04- Soma do escore total dos sintomas em membros superiores por ciclo 

quimioterápico 

 
Gráfico 04: Soma do escore total dos sintomas em membros superiores por ciclo quimioterápico. 
Na S3C1, com intervalo interquartil entre 0 e abaixo de 5, com pelo menos um paciente tendo soma 

de escore de 5. A S5C1 apresenta intervalo interquartil acima de zero e menos de 5, tendo pelo 

menos um paciente com soma de escore mais que 5, p<0,05 para S1C1. As S1C2 e S3C2 apresentam 

intervalo interquartil acima de zero e abaixo de 5 com pelo menos um paciente tendo soma de 

escore mais que 5, p<0,05 para S3C1. A S5C2 apresenta intervalo interquartil maior que nas S1C2 

e S3C2, com pelo menos um paciente com soma de escore, aproximadamente, 10, com p<0,05 para 

S3C1. A S1C3 possui intervalo interquartil maior que a S5C1, com pelo menos um paciente tendo 

com escore, aproximadamente, 10, com p<0,05 para S5C1. A S3C3 possui intervalo interquartil 

maior que a S1C3, com pelo menos um paciente tendo soma de escore, aproximadamente, 10, com 

p<0,05 para S5C2. A S5C3 possui intervalo interquartil maior que S3C3, com pelo menos um 

paciente com soma ultrapassando 10 escores, p<0,05 para S5C2. Escores: 1- pouco, 3- moderada, 5- 

intensa. Teste Mann-Whitney. 
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4.4 Evolução clínica da sintomatologia em extremidades inferiores da neuropatia 

aguda e crônica experimentada durante os três primeiros ciclos de FLOX 

 

Demostraremos, a seguir, os sintomas em membros inferiores e seus respectivos escores 

de intensidade, ao longo dos 03 primeiros ciclos de FLOX. 

 O formigamento foi descrito como “formigas que andam nos pés‟‟, 

„„sensação de agulhada ou alfinetada na sola dos pés” com diferença estatística entre as 

semanas avaliadas. O gráfico 05 mostra que essa sintomatologia inicia na semana 3 do 

ciclo 1, tendo sido classificada como de pouca ou nenhuma  intensidade pela maioria 

dos pacientes. Observa-se que na semana 5 do ciclo 1, a maioria dos pacientes 

classificou o formigamento como de pouca ou nenhuma intensidade, mas um grupo de 

pacientes classifica como moderado.  Na a semana 1 do ciclo 2 a maioria dos pacientes 

classificou o formigamento com de  pouca intensidade, um grupo de pacientes como 

moderada e p<0,05 para a  semana 3 do ciclo 1 . Na semana 3 do ciclo 2, a maioria 

classificou a sintomatologia como sendo de pouca ou moderada intensidade, uma 

minoria assintomática e p<0,05 para semana 5 do ciclo 1. Na semana 5 do ciclo 2, a 

maioria dos pacientes considerou o formigamento como moderado e de  pouca 

intensidade, um grupo de pacientes como intensa e p<0,05 para a  semana 5 do ciclo 1. 

Nas semanas 1 e 3, do ciclo  3,  a maioria dos pacientes classificou o formigamento 

como sendo de pouca e moderada intensidades e p<0,05 para a semana 1 do ciclo 2. Na 

semana 5 do ciclo 3, a maioria dos pacientes classificou o formigamento como de 

moderada intensidade e um grupo de pacientes referiu  muita intensidade e p<0,05 para 

a  semana 3 do ciclo 2. 
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Gráfico 05- Avaliação do formigamento em membros inferiores por ciclo 

quimioterápico

 

Gráfico 05: Avaliação do formigamento em membros inferiores por ciclo quimioterápico. Inicia na 

S3C1 com intervalo interquartil entre 0 e 1. Na S5C2, o intervalo interquartil é o mesmo da S3C1, 

porém, pelo menos um paciente tem escore 3. Na S1C2, pelo menos um paciente tem escores entre 1 

e 3, p<0,05 para S1C1. A S3C2 apresenta intervalo interquartil entre 1 e 3, p<0,05 para S5C1. A 

S5C2 apresenta intervalo interquartil semelhante à S3C2, com pelo menos um paciente tendo 

escore 5, p<0,05 para S5C1. As S1C3 e S3C3 apresentam intervalo interquartil entre 1 e 3, p<0,05 

para S1C2. Na S5C3, a maioria dos pacientes tem escore 3, pelo menos um paciente tem escore 5, 

p<0,05 para S3C2. Escores: 1- pouco, 3- moderada, 5- intensa. Teste de Friedman/Dunn. 

 

A sensação de queimação ou desconforto com frio foi descrita como “sinto um 

choque nos pés quando piso no chão do banheiro”. O gráfico 06 mostra que o 

desconforto com frio iniciou na semana 3 do ciclo 1, com um grupo de pacientes  

classificando-o  como de pouca intensidade, revelando-se, no entanto, como 

assintomático para a maioria, mantendo-se assim até a semana a semana 5 do ciclo 1. 

As semanas 1 e 3 do ciclo 2 a maioria dos pacientes classificaram essa sintomatologia  

como de pouca intensidade ou assintomáticos e um grupo de pacientes classificou como 

moderada e p<0,05 para a  semana 3 do ciclo 1. A semana 5 do ciclo 2 a maioria dos 

pacientes classificaram como de pouca intensidade ou assintomáticos, com um grupo de 

pacientes classificando como intensa e p<0,05 para a  semana 3 do ciclo 1. Nas semanas 

1 e 3 do ciclo 3 a sensação de queimação ou desconforto com frio retomam ao mesmo 

nível que nas semana 3 do ciclo 2 e p<0,05 para a semana 3 do ciclo 1. Já na semana 5 

do ciclo 3, a maioria dos pacientes classificam o desconforto como de pouca e 
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moderada intensidade, com um grupo de paciente classificando como intensa e p<0,05 

para a  semana 5do ciclo 1. 

 

Gráfico 06- Avaliação do desconforto com frio em membros inferiores por ciclo 

quimioterápico 

Gráfico 06: Avaliação do Desconforto com frio em membros inferiores por ciclo quimioterápico. O 

desconforto iniciou na S3C1, com a maioria dos pacientes sendo assintomática, com pelo menos um 

paciente sendo escore 1 e permanecendo constante até a S5C1. As S1C2 e S3C2 apresenta intervalo 

interquartil entre 0 e 1, com pelo menos um paciente classificando essa sintomatologia como sendo 

escore 3 e p<0,05 para S3C1. A S5C2 apresenta intervalo interquartil entre 0 e 1, com pelo menos 

um paciente classificando o desconforto com escore 5 e p<0,05 para S3C1. As S1C3 e S3C3 

retomam ao mesmo nível de desconforto que as S1C2 e S3C2. Já na S5C3 o intervalo interquartil 

está entre 0 e 3 , com pelo menos um paciente avaliando o desconforto com sendo escore 5 e p<0,05 

para S5C1. Escores: 1- pouco, 3- moderada, 5- intensa. Teste de Friedman/Dunn. 

 

O peso nas pernas foi descrito pelos pacientes como: “parece que tenho os pés 

acorrentados”, “sinto um peso nas pernas após as quimioterapias” e não apresentou 

diferenças estatísticas entre as semanas avaliadas. O gráfico 07 mostra que o peso nas 

pernas inicia na semana 3 do ciclo 1, com a maioria dos pacientes classificando-o como 

de pouca intensidade ou assintomática. Na semana 5 do ciclo 1, a maioria dos pacientes 

classificou o peso nas pernas como de pouca intensidade ou assintomático e um grupo 
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de pacientes classificou como moderada. Na semana 1 do ciclo 2 a maioria dos 

pacientes classificou essa sintomatologia como de pouca intensidade ou assintomática, 

um grupo de pacientes classificou como moderada e p<0,05 para a semana 1 do ciclo 1. 

A semana 3 do ciclo 2 apresentou-se, para os pacientes com igual à semana 1 do ciclo 3, 

porém com p<0,05 para a  semana 3 do ciclo 1. Na semana 5 do ciclo 2 a maioria dos 

pacientes classificou o peso nas pernas como pouca e moderada intensidade e um grupo 

como assintomática e p<0,05 para semana 3 do ciclo 1. As semanas 1 e 3 do ciclo 3 a 

maioria dos pacientes classificou esse peso como pouca e moderada intensidade e um 

grupo como assintomática e com p< 0,05 para a semana 5 do ciclo 1. Já na semana 5 do 

ciclo 3 a maioria dos pacientes classificou como de pouca e moderada intensidade ,um 

grupo de pacientes como intensa, como minoria dos pacientes como assintomática e  

p<0,05 para a semana 1 do ciclo 2. 

 

Gráfico 07- Avaliação do peso nas pernas por ciclo quimioterápico 

Gráfico 07: Avaliação do peso nas pernas por ciclo quimioterápico. Iniciou na S3C1 com a maioria 

dos pacientes classificando peso nas pernas como escore 1 ou assintomática.. Na S5C1 a maioria dos 

pacientes classificou a sintomatologia como escore 1 ou assintomática e um grupo de pacientes 

classificou como escore 3. A S1C2 a maioria dos pacientes classificou o peso nas pernas como escore 

1 ou assintomática, um grupo de pacientes classificou como 3 e p<0,05 para S1C1. A S3C2 

apresenta-se, para os pacientes, igual a S1C3, porém com p<0,05 para S3C1. Na S5C2 a maioria 

dos pacientes classificou o peso nas pernas como escore 1 e 3, um grupo como assintomática e 

p<0.05 para a S3C1. As S1C3 e S3C3 a maioria dos pacientes classificou o peso como escore 1 e 3 e 

um grupo como assintomática e com p< 0,05 para S5C1. A S5C3 a maioria dos pacientes classificou  

como escore 1 e 3, um grupo de pacientes como escore 5, minoria dos pacientes como assintomática 

e p<0,05 para S1C2. Escores: 1- pouco, 3- moderada, 5- intensa. Teste de Friedman/Dunn. 



 
 

64 
 

O gráfico 08 mostra a evolução dos sintomas em membros inferiores que não 

apresentaram diferenças significativas, mas foram bem frequentes ao longo da avaliação 

dos três ciclos quimioterápicos. 

O entorpecimento, dificuldade em dizer a diferença entre superfícies 

áspera/lisas, dificuldade de sentir temperaturas frias e sensibilidade maior que o senso 

normal foram descritas, respectivamente, como: “fraqueza ou esmorecimento nas 

pernas”, “não consigo saber se o chão é liso ou áspero”, “não sei se o chão está frio” e 

“o chão do banheiro está mais frio do que outros dias”. O entorpecimento, gráfico 8A, 

iniciou na semana 5 do ciclo 1 e permaneceu constante até a semana 1 do ciclo 3, com a 

maioria assintomática e pelo menos um grupo de pacientes classificando o 

entorpecimento como de pouca intensidade. Esse sintoma aumenta nas semanas 3 e 5 do 

ciclo 3, tendo um grupo de pacientes classificando essa sintomatologia como de  

moderada intensidade.  

A dificuldade tátil, gráfico 8B, foi sentida apenas na semana 1 do ciclo 3, com 

maioria assintomática e um grupo de paciente classificando a dificuldade tátil com de  

pouca intensidade. A distinção ao frio, gráfico 8C, aparece a partir da semana 3 do ciclo 

2 e permanece constante até a semana 3 do ciclo 3, com maioria sintomática e pelo um 

grupo de  pacientes classificando como pouca intensidade. Já a hipersensibilidade, 

gráfico 8D, iniciou na semana 1 do ciclo 5, com maioria dos pacientes permanecendo 

assintomáticos e um grupo, classificando-o como de pouca intensidade. Durante os 

ciclos 2 e 3, a hipersensibilidade se torna constante, com um grupo de pacientes 

classificando-o como sendo moderada e a maioria sendo assintomática. A dificuldade de 

sentir temperaturas quentes, não foi sentida pelos pacientes. 

A sensação de queimação ou desconforto sem frio, gráfico 8E, foi descrita 

como: “meus pés queimam mesmo sem pisar no chão quente”. O desconforto sem frio 

que iniciou na semana 3 do ciclo 1 e permaneceu constante até a semana 5 do ciclo 1, e 

um grupo de pacientes classificou  a queimação ou desconforto como de pouca 

intensidade. Entre as semanas 1 do ciclo 2 e semana 5 do ciclo 3 um grupo de pacientes 

classificou essa sintomatologia  como moderada e a maioria dos pacientes permaneceu 

assintomática. 

A sensação de choque/dor nas costas, gráfico 8F, foi descrita pelos pacientes 

como: “tenho um cansaço nas costas depois das quimioterapias” A sensação de 
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choque/dor nas costas iniciou na semana 3 do ciclo 1,  com a maioria dos pacientes 

classificando-o como assintomática e um grupo de pacientes avaliando essa sensação 

como moderada, permanecendo constante até a semana 1 do ciclo 5. A semana 3 do 

ciclo 3 a maioria dos pacientes classificou como de pouca intensidade ou assintomático 

e outro grupo menor de pacientes, classificou essa sintomatologia  como moderada. Já a 

semana 5 do ciclo 3 a maioria dos pacientes classificou como de pouca intensidade ou 

assintomática e um grupo de pacientes como intensa. 

Gráfico 08: Entorpecimento, distinção frio, dificuldade tátil, hipersensibilidade,   

desconforto sem frio e choque/dor nas costas em membros inferiores  por ciclo 

quimioterápico. 

Gráfico 08: Entorpecimento, distinção frio, dificuldade tátil, hipersensibilidade,   desconcofto sem 

frio e choque/dor nas costas em membros inferiores  por ciclo quimioterápico. Escores: 1- pouco, 3- 

moderada, 5- intensa. Teste de Friedman/Dunn. 
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De forma geral, foi identificado aumento significativo do autorrelato dos 

sintomas neuropáticos em membros inferiores, ao longo dos três ciclos de quimioterapia 

com FLOX. O gráfico 09 apresenta a soma dos escores de todos os sintomas avaliados 

em membros inferiores, ao longo de tais ciclos quimioterápicos.  

Os sintomas surgiram na semana 3 do ciclo 1, com intervalo entre 0 e abaixo de 

5, com um grupo de pacientes tendo soma dos escores abaixo de 5. A semana 5 do ciclo 

1 apresentou intervalo interquartil acima de zero e menos de 5, tendo pelo um grupo de 

pacientes com soma dos escores mais que 5. Na semana 1 do ciclo 2 apresentou 

intervalo interquartil acima de zero e a próximo de 5 com um grupo de pacientes tendo 

soma dos escores acima de 10, p<0,05 para semana 3 do ciclo 1. A semana 3 do ciclo 2 

apresentou intervalo interquartil menor que na semana 1 do ciclo 2, com um grupo de  

pacientes com soma dos escores acima de 10, com p<0,05 para a semana 5 do ciclo 1. A 

semana 5 do ciclo 2 possui intervalo interquartil acima de zero e mais que 5, com um 

grupo de pacientes tendo soma dos  escores próximo a  15, com p<0,05 para semana 5 

do ciclo 1. A semana 1 do ciclo 3 possui intervalo interquartil maior que a semana 5 do 

ciclo 2, com um grupo de pacientes tendo soma dos escores acima de 10, com p<0,05 

para semana 1 do ciclo 2. A semana 3 do ciclo 3 possui intervalo interquartil próximo 

ao intervalo interquartil da semana 1 do ciclo 3, com um grupo de pacientes tendo soma 

de escores acima de 10 escores, p<0,05 para semana 3 do ciclo 2. A semana 5 do ciclo 3 

possui intervalo interquartil menor que da semana anterior, com um grupo de  pacientes 

apresentando soma de escores acima de 15, p<0,05 para semana 5 do ciclo 2. Os 

sintomas em membros inferiores apresentaram mediana 6, tendo a soma dos escores 

variando entre 2-17 e  todos os pacientes desenvolvendo alguma sintomatologia. Desta 

forma, podemos sugerir que os sintomas se manifestaram com mais frequência em 

membros inferiores do que em membros superiores, embora não sejam observadas 

diferenças estatísticas significativas, na aplicação do teste de Mann-Whitney entre os 

três ciclos quimioterápicos (p=0,0612). 

 

Após análise estatística, observou-se que o formigamento, o desconforto com o 

frio e o peso nas pernas foram os sintomas mais prevalentes em membros inferiores. O 

formigamento em membros inferiores apresentou mediana de 3, variando entre 0-5 e 

intervalo interquartil entre 0-3.  O desconforto com frio em membros inferiores 
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apresentou mediana 1, variando entre 0-5 e intervalo interquartil entre 0-2. Já o peso nas 

pernas apresentou mediana 3, variando entre 0-5 e intervalo interquartil entre 1-3. 

 

 

Gráfico 09- Soma do escore total dos sintomas em membros inferiores por ciclo 

quimioterápico 

Gráfico 09: Soma do escore total dos sintomas em extremidades inferiores por ciclo quimioterápico. 
Os sintomas surgem na S3C1, com intervalo interquartil entre 0 e abaixo de 5, com pelo menos um 

paciente tendo soma de escore abaixo de 5. A S5C1 apresenta intervalo interquartil acima de zero e 

menos de 5, tendo pelo menos um paciente com soma de escore mais que 5. S1C2 apresenta 

intervalo interquartil acima de zero e próximo de 5 com pelo menos um paciente tendo soma de 

escore acima de 10, p<0,05 para S3C1. S3C2 apresenta intervalo interquartil menor que na S1C2, 

com pelo menos um paciente com soma de escore acima de 10, com p<0,05 para S5C1.  S5C2 possui 

intervalo interquartil acima de zero e mais que 5, com pelo menos um paciente tendo soma de 

escores próximo a  15, com p<0,05 para S5C1. S1C3 possui intervalo interquartil maior que a S5C2, 

com pelo menos um paciente tendo soma de escores acima de 10, com p<0,05 para S1C2. S3C3 

possui intervalo interquartil próximo ao intervalo interquartil da S1C3, com pelo menos um 

paciente tendo soma de escores acima de 10 escores, p<0,05 para S3C2. S5C3 possui intervalo 

interquartil menor que da semana anterior, com pelo menos um paciente apresentando soma de 

escores acima de 15, p<0,05 para S5C2. Escores: 1- pouco, 3- moderada, 5- intensa. Teste Mann-

Whitney. 

 

 

  

 

 

 



 
 

68 
 

4.5 Avaliação quantitativa da hiperalgesia utilizando algômetro de pressão digital 

em mão e pé direitos, durante os três primeiros ciclos de FLOX  

 

 Demonstraremos, a seguir, a quantificação da resposta hiperalgésica através da 

aferição do LMD (limiar mecânico da dor) na palma da mão e planta do pé direitos, 

antes do início do tratamento (registro basal) e nas semanas 1,3 e 5 dos três primeiros 

ciclos de FLOX, tendo o grama (g) como unidade de medida para o registro. 

 De acordo com o gráfico 10, pode-se observar que nos 3 ciclos de quimioterapia 

foi  constatada  alteração de sensibilidade significativa, mensurada com o algômetro de 

pressão digital  nos membros superior e inferior direito. 

 De acordo com o gráfico 10A, pode-se observar que houve um declínio do LMD 

e, portanto um aumento significativo de sensibilidade com o algômetro de pressão 

digital aplicado ao longo de cada ciclo quimioterápico, uma vez que a partir da semana 

1 do ciclo 1, todas as mensurações são estatisticamente diferentes, até a semana 5 do 

ciclo 3. 

 No gráfico 10B, observa-se também um declínio do LMD e, portanto, um 

aumento de sensibilidade com algômetro de pressão digital, sendo estatisticamente 

significativo a partir da semana 3 do ciclo 1 e permanecendo o mesmo até a semana 5 

do ciclo 1. Da semana 1 do ciclo 2 até a semana 1 do ciclo 3, houve um declínio 

significativo no LMD, com p<0,05 para a  semana 5 do ciclo 1. Na semana 3 do ciclo 3 

ocorreu declínio do LMD, com p<0,05 para a  semana 1 do ciclo 2 e semana 5 do ciclo 

3 declínio do LMD com p<0,05 para a semana 3 do ciclo 2. 
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Gráfico 10- Avaliação quantitativa da hiperalgesia utilizando o algômetro digital de 

pressão em palma da mão e planta pé direitos por ciclo quimioterápico 

Gráfico 10: Avaliação quantitativa da hiperalgesia utilizando o algômetro digital de pressão em 

palma da mão e planta pé direitos por ciclo quimioterápico. (A) Intensidade de força, em gramas 

(g), aplicada através do algômetro de pressão digital na mão direita em cada ciclo de quimioterapia. 

Observa-se um declínio do LMD e, portanto, um aumento significativo de sensibilidade com o 

algômetro de pressão digital aplicado ao longo de cada ciclo quimioterápico, uma vez que, a partir 

da S1C1 todas as mensurações são estatisticamente diferentes, até a S5C3. (B) Intensidade de força, 

em gramas, aplicada através do algômetro de pressão digital no pé direito em cada ciclo de 

quimioterapia. Observa-se também um declínio do LMD e, portanto, um aumento de sensibilidade 

com algômetro de pressão digital, sendo estatisticamente significativo a partir da S3C1 e 

permanecendo o mesmo até a S5C1. Da S1C2 até a S1C3, houve um declínio significativo no LMD, 

com p<0,05 para S5C1. Na S3C3, ocorreu declínio do LMD, com p<0,05 para S1C2 e S5C3 declínio 

do LMD com p<0,05 para S3C2.  
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4.6 Evolução do grau da neurotoxicidade em membros superiores e inferiores, 

durante os três primeiros ciclos de FLOX 

 

 Demonstraremos, a seguir, a avaliação da neurotoxicidade em membros 

superiores e inferiores, de acordo com as escalas CTCAE e OSNS, ao longo dos 03 

primeiros ciclos de FLOX. 

 O gráfico 11A mostra o grau da neurotoxicidade em membros superiores por 

ciclo quimioterápico. Na semana 3 do ciclo 1, o grau I é identificado de acordo com o 

intervalo interquartil entre 0 e 1, tendo um grupo de  pacientes sem neurotoxicidade, 

com p<0,05 para a  semana 1 do ciclo 1. Na semana 5 do ciclo 1, a maioria dos 

pacientes apresentam grau I, pelo menos um paciente sem neurotoxicidade e p<0,05 

para a  semana 1 do ciclo 1. Entre a semana 1 do ciclo 2 e a semana 3 do ciclo 3, a 

maioria dos pacientes permanece grau I, por  um grupo de pacientes evolui para grau II, 

outro grupo de pacientes permaneceu sem neurotoxicidade e p<0,05 para semana 1 do 

ciclo 1. Na semana 5 do ciclo 3, a maioria dos pacientes permanece grau I, pelo menos 

um paciente evolui para grau III, pelo menos um paciente sem neurotoxicidade e p<0,05 

para a semana 1 do ciclo 1. 

O gráfico 11B mostra o grau da neurotoxicidade em membros inferiores por 

ciclo quimioterápico. Na semana 3 do ciclo 1, o grau I é identificado com intervalo 

interquartil entre 0 e 1 para todos os pacientes e p<0,05 para a  semana 1 do ciclo 1. Na 

semana 5 do ciclo 2, a maioria dos pacientes apresenta grau I, com pelo menos um 

paciente assintomático e p<0,05 para a  semana 1 do ciclo 1. Na semana 1 do ciclo 2, a 

maioria dos pacientes apresenta grau I, com pelo menos um paciente assintomático, com 

um grupo de pacientes, evoluindo para grau II e p<0,05 para a semana 3 do ciclo 1. Na 

semana 3 do ciclo 2, a maioria dos pacientes apresenta grau I, pelo menos um paciente 

evolui para grau II, nenhum paciente sem neurotoxicidade e p<0,05 para a semana 3 do 

ciclo 1. Na semana 5 do ciclo 2, a maioria dos pacientes apresenta grau I, pelo menos 

um paciente evoluindo para grau II, nenhum se encontra em situação semelhante àquela 

da  semana 3 do ciclo 2. A semana 5 do ciclo 3 apresenta intervalo interquartil entre 1 e 

2, com um grupo de pacientes evoluindo para grau III, nenhum sem neurotoxicidade e 

p<0,05 para a semana 3 do ciclo 1. 



 
 

71 
 

Gráfico 11- Avaliação do grau da neurotoxicidade em membros superiores e inferiores 

por ciclo quimioterápico  

Gráfico 11: Avaliação do grau da neurotoxicidade em membros superiores e inferiores por ciclo 

quimioterápico. (A) Grau da neurotoxicidade em membros superiores, de acordo com as escalas 

CTCAE e OSNS ao longo dos três ciclos quimioterápicos. Na S3C1, o grau I é identificado de 

acordo com o intervalo interquartil entre 0 e 1, tendo algum paciente sem neurotoxicidade, com 

p<0,05 para S1C1.Na S5C1, a maioria dos pacientes apresentam grau I, por um grupo de pacientes 

sem neurotoxicidade e p<0,05 para S1C1. Entre as S1C2 e S3C3, a maioria dos pacientes 

permaneceu grau I, por um grupo de pacientes evoluiu para grau II e outro grupo permaneceu sem 

neurotoxicidade e p<0,05 para a S1C1. Na S5C3, a maioria dos pacientes permaneceu grau I, outro 

grupo evolui para grau III, e outra parcela de pacientes permaneceu sem neurotoxicidade e p<0,05 

para S1C1. (B) Grau da neurotoxicidade em membros inferiores, de acordo com as escalas CTCAE 

e OSNS ao longo dos três ciclos quimioterápicos. Na S3C1, o grau I é identificado com intervalo 

interquartil entre 0 e 1 para todos os pacientes e p<0,05 a para S1C1. Na S5C2, a maioria dos 

pacientes apresentou grau I, um grupo de pacientes permaneceu assintomático e p<0,05 para a 

S1C1. Na S1C2 a maioria dos pacientes apresentou grau I, outro grupo de pacientes permaneceu 

assintomático, e pelo menos outro grupo, evoluiu para grau II e p<0,05 para a S3C1. Na S3C2 a 

maioria dos pacientes apresentou grau I, outro grupo de pacientes evolui para grau II e nenhum 

paciente apresentou neurotoxicidade e p<0,05 para a S3C1. Na S5C2, a maioria dos pacientes 

apresentou grau I, um grupo de pacientes evoluiu para grau II, nenhum paciente sem 

neurotoxicidade e p<0,05 para a  S3C1. As S1C3 e S3C3 apresentam-se semelhantes a S3C2. A 

S5C3 apresentou intervalo interquartil entre 1 e 2, um grupo de pacientes evoluiu para grau III, 

nenhum sem neurotoxicidade e p<0,05 para a S3C1. Teste de Friedman/Dunn. 
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4.6.1 Avaliação do grau de neurotoxicidade em membros superiores e inferiores 

durante os três primeiros ciclos de FLOX 

 

  A tabela 02 mostra a avaliação entre os sintomas em membros superiores e 

inferiores, com o grau de neurotoxicidade por cada ciclo quimioterápico, através do 

teste de Friedman/Dunn, e os dados foram expressos em forma de mediana (mínimo-

máximo). 

Pode-se observar que o grau de neurotoxicidade em membros superiores tem 

correlação com o formigamento, o entorpecimento, a sensibilidade maior que o senso 

normal, a sensação de queimação ou desconforto sem frio e com frio em membros 

superiores em pelo menos um dos momentos analisados. 

  Entre os sintomas em membros inferiores, pode-se observar que o grau de 

neurotoxicidade tem correlação com o formigamento, o entorpecimento, a sensibilidade 

maior que o senso normal, a sensação de queimação ou desconforto sem frio e com frio 

em membros inferiores e peso nas pernas, em vários momentos, podendo ser observado 

em semanas consecutivas durante o tratamento. 
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Tabela 02 Avaliação da evolução do grau de neurotoxicidade em membros superiores e inferiores durantes os três primeiros ciclos de FLOX 

 Momento  

  S0C1 S3C1 S5C1 S1C2 S3C2 S5C2 S1C3 S3C3 S5C3 p-Valor 

Membros Superiores           

Formigamento 0 (0-0) 1 (0-3)* 1 (0-3)* 1 (0-3) 1 (0-5) 1 (0-5) 1 (0-3) 1 (0-3) 3 (0-5)* <0,001 

Entorpecimento 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1)* 0 (0-1)* <0,001 

Dificuldade tátil 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0,110 

Dificuldade em sentir quente 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0,276 

Dificuldade em sentir frio 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0,354 

Sensibilidade maior que o normal 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-3) 0 (0-3)* 0 (0-3) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0,008 

Queimação ou desconforto sem 

frio 

0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1)* 0 (0-1) 0 (0-3) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) <0,001 

Queimação ou desconforto com 

frio 

0 (0-0) 1 (0-3) 1 (0-3)* 1 (0-3) 1 (0-3) 1 (0-5)* 1 (0-3) 1 (0-3)* 3 (0-5)* <0,001 

Dificuldade em identificar 

objetos 

0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-3) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-3) 0 (0-1) 0,159 

Movimentos involuntários 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0,560 

Neurotoxicidade em membros 

superiores 

0 (0-0) 1 (0-1)* 1 (0-1)* 1 (0-2)* 1 (0-2) 1 (0-2) 1 (0-2) 1 (0-2) 1 (0-3)* <0,001 

 

Membros Inferiores 

          

Formigamento 0 (0-0) 0 (0-1)* 1 (0-3)* 1 (0-3)* 1 (0-3)* 1 (0-5) 3 (0-3) 3 (0-3) 3 (0-5)* <0,001 

Entorpecimento 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1)* 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-3) 0 (0-3) <0,001 
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Dificuldade tátil 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0,433 

Dificuldade em sentir quente 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 1,000
 

Dificuldade em sentir frio 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-0) 0,679 

Sensibilidade maior que o 

normal 

0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-3)* 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0,007 

Queimação ou desconforto sem 

frio 

0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-3)* 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) <0,001 

Queimação ou desconforto com 

frio 

0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-3)* 0 (0-3)* 0 (0-3) 0 (0-5) 0 (0-3) 0 (0-3) 1 (0-5)* <0,001 

Peso nas pernas 0 (0-0) 0 (0-1)* 1 (0-3)* 1 (0-3) 1 (0-1) 1 (0-3) 1 (0-3) 1 (0-3) 3 (0-5)* <0,001 

Choque/dor nas costas 0 (0-0) 0 (0-3*) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-5) <0,001 

Neurotoxicidade em embros 

inferiores 

0 (0-0) 1 (0-1)* 1 (0-1)* 1 (0-1)* 1 (0-1) 1 (0-1) 1 (1-2) 1 (1-2) 1 (1-3)* <0,001 

Tabela 02: Avaliação do grau de neurotoxicidade em membros superiores e inferiores durante os três primeiros ciclos de FLOX. Teste de Friedman/Dunn (dados 

expressos em forma de mediana (mínimo-máximo); *p<0,05, versus tempo imediatamente anterior. Teste de Friedman/Dunn (dados expressos em forma de 

mediana (mínimo-máximo); *p<0,05, versus tempo imediatamente anterior. 
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Com o intuito de correlacionar a medição do algômetro digital de pressão com o 

grau de neurotoxicidade em membros superiores e inferiores, traçamos curvas ROC 

(receiver operating characteristics) para identificação de pontos de corte da variação da 

medida do algômetro digital de pressão como forma de diagnosticar neurotoxicidade 

grau I, II e III em mãos e pés. 

 

Para conseguir correlacionar esses dados e propor um ponto de corte entre a 

medida do algômetro digital de pressão e o grau de neurotoxicidade, precisamos 

descrever primeiramente o conceito de teste diagnóstico, sensibilidade, especificidade e 

acurácia.  

 

O teste diagnóstico determina a presença ou a ausência da doença, no caso a 

neurotoxicidade, quando o paciente apresenta sinais ou sintomas. A sensibilidade é a 

probabilidade de o teste dar positivo na presença da neurotoxicidade, isto é, avaliar a 

capacidade do teste detectar quando ela está presente. A especificidade é a 

probabilidade de um teste dar negativo na ausência da neurotoxicidade, isto é, avaliar a 

capacidade de o teste afastar a neurotoxicidade quando ela está ausente. A acurácia é a 

quantidade de diagnósticos corretos, ou seja, a soma do valor preditivo positivo (VPP) e 

valor preditivo negativo (VPN) dividido pelo total da amostra. O valor da acurácia 

significa o quanto essa neurotoxicidade é prevalente em uma dada amostra. A razão 

entre a probabilidade de um determinado resultado de um teste diagnóstico em 

indivíduos portadores da neurotoxicidade e a probabilidade do mesmo resultado em 

indivíduos sem a doença é chamada razão de verossimilhança. A curva ROC é uma 

representação gráfica da sensibilidade (eixo Y) em relação à especificidade (eixo X) e 

essas coordenadas representarem medidas de probabilidade, e por conseguinte variarem 

entre zero, sendo representada no gráfico 12. 

 

Assim, achamos pontos de corte de 0-25g para diagnóstico de ausência de 

neurotoxicidade, 25-40 g para diagnóstico de neurotoxicidade grau I e >40g para 

neurotoxicidade grau II/III (deixando claro que os valores em gramas (g) dizem respeito 

à variação do limiar de dor e não dos valores brutos). Após isso, utilizamos o teste de 

McNemar para avaliar a eficácia dos pontos de corte traçados; e, como os valores de 25-

40g não mostraram associação significativa, agrupamos os valores de variação da 
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medida do algômetro digital de pressão em 0-40g e >40g para traçar a sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN) e 

acurácia em diagnóstico de neurotoxicidade grau I e grau II/III em mãos e pés. 

 

Gráfico 12: Probabilidade para estimar o grau de neurotoxicidade em membros 

superiores e inferiores. 

Gráfico 12: Probabilidade para estimar o grau de neurotoxicidade em membros superiores e 

inferiores. Sensibilidade e especificidade da variação da medida do algômetro digital de pressão 

para diagnosticar neurotoxicidade grau I (azul) ou grau II/III (vermelho). Amostra = número de 

eventos de neurotoxicidade do momento basal até o final do terceiro ciclo de quimioterápico. 

 
 

Tabela 03: Pontos de corte da variação do algômetro digital de pressão para estimar o 

grau de neurotoxicidade 

  

Ponto de corte para 

neurotoxicidade 

grau I 

Ponto de corte para 

neurotoxicidade 

grau II/III 

Delta algômetro digital de pressão MS 25g 45g 

Delta algômetro digital de pressão MI 25g 35g 

Média Delta algômetro digital de 

pressão MS/MI 25g 40g 

Tabela 03: Pontos de corte da variação do algômetro digital de pressão para estimar o grau de 

neurotoxicidade em membros superiores e inferiores. Amostra = número de eventos de 

neurotoxicidade do momento basal até o final do terceiro ciclo de quimioterápico. MS: membro 

superior. MI: membro inferior. 
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Tabela 04: Episódios de neurotoxicidade delimitado pela variação do algômetro digital 

de pressão em membros superiores e inferiores 

  Neurotoxicidade 

   Ausente Grau I Grau II/III p-Valor 

Delta algômetro 

digital de pressão MS nE % nE % nE % 

 Até 25 58* 76,3% 62 21,3% 1 2,3% <0,001 

25-40 4 5,3% 32 11,0% 4 9,1% 

 >40 14 18,4% 197 67,7% 39* 88,6% 

 Delta algômetro 

digital de pressão MI 

       Até 25 57* 75,0% 63 22,0% 5 10,2% <0,001 

25-40 7 9,2% 36 12,6% 6 12,2% 

 >40 12 15,8% 187 65,4% 38* 77,6% 

 Tabela 04: Episódios de neurotoxicidade delimitados pela variação do algômetro digital de pressão 

em membros superiores e inferiores.*p<0,05, teste de McNemar. nE: números de  episódios de 

neurotoxicidade do momento basal até o final do terceiro ciclo quimioterápico. 

 

 

 Tabela 05: Variação da nocicepção para diagnosticar o grau de neurotoxicidade 

 

Tabela 05: Variação da nocicepção para diagnosticar o grau de neurotoxicidade. VPP: valor 

preditivo positivo; VPN: Valor preditivo negativo; MS: Membros superiores; MI: Membros 

inferiores. 
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Observamos que a variação da nocicepção em até 40g mostra sensibilidade 

de 67,7% e 65,4% em diagnosticar neurotoxicidade grau I em mãos e pés, 

respectivamente, e 88,6% e 77,6% em diagnosticar neurotoxicidade grau II/III. Esse 

ponto de corte apresentou especificidade de 81,6% e 84,2% em diagnosticar a presença 

de neurotoxicidade em mãos e pés, respectivamente. Os valores de VPP foram 93,4% e 

94,0% evidenciando o diagnóstico de neurotoxicidade grau I em mãos e pés, 

respectivamente, e 73,6% e 76,0% no diagnóstico de neurotoxicidade grau II/III em 

mãos e pés, respectivamente. Os valores de VPN foram de 39,7% e 39,3% em 

diagnosticar a ausência de neurotoxicidade grau I em mãos e pés, respectivamente, e 

92,5% e 85,3% em diagnosticar ausência de neurotoxicidade moderada em mãos e pés, 

respectivamente. 

A variação da medida do algômetro digital de pressão no intervalo de 25- 

40g mostrou uma acurácia total para diagnóstico de neurotoxicidade grau I em mãos e 

pés de 70,6% e 69,3%, respectivamente, e neurotoxicidade grau II/III de 84,2% e 

81,6%, respectivamente. 

 

4.7 Evolução clínica da sintomatologia orofacial da neuropatia aguda e crônica 

experimentada durante os três primeiros ciclos de FLOX 

 

 Demonstraremos, a seguir, os sintomas orofaciais e seus respectivos escores de 

intensidade, ao longo dos 03 primeiros ciclos de FLOX. 

 A dor no maxilar foi descrita como: “dor no queixo ao mastigar alimentos após a 

quimioterapia”. O gráfico 13 mostra que a dor no maxilar iniciou na semana 3 do 

ciclo1, com a maioria dos pacientes classificando-a como de pouca intensidade ou 

assintomática, e um grupo de pacientes classificando-a  como moderada intensidade. Na 

semanas 5 do ciclo 1 e semana 1 do ciclo 2 a dor no maxilar foi classificada, pelos 

pacientes, como sendo são idênticas à que foram sentidas na semana 3 do ciclo 1, porém 

com p<0,05 para semana 1 do ciclo 1. Na semana 3 do ciclo 2, a maioria dos pacientes 

classificaram essa dor como de pouca intensidade, um grupo de pacientes como 

moderada, uma minoria  assintomática e p<0,05 para a  semana 1 do ciclo 1. Na semana 

5 do ciclo 2 a maioria dos pacientes classificaram a dor no maxilar  como de  pouca e 

moderada intensidade, com uma minoria assintomática e p<0,05 para semana 3 do ciclo 
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1. A semana 1 do ciclo 3 com a maioria dos pacientes classificando como pouca e 

moderada intensidade, com uma minoria assintomáticas e p<0,05 para semana 3 do 

ciclo 1. As semanas 3 e 5 do ciclo 3 são estatisticamente iguais a semana 5 do ciclo 2  e 

p<0,05 para semana 3 do ciclo 1 . 

 Gráfico13- Avaliação da dor nos maxilares por ciclo quimioterápico. 

 
Gráfico 13: Avaliação da dor nos maxilares por ciclo quimioterápico. Dor no maxilar iniciou na 

semana 3 do ciclo1 com a maioria dos pacientes classificou como de pouca intensidade ou 

assintomático, um grupo de pacientes classificou como de moderada intensidade. As semanas 5 do 

ciclo 1 e semana 1 do ciclo 2 são idênticas a semana 3 do ciclo 1, porém com p<0,05 para semana 1 

do ciclo 1. Na semana 3 do ciclo 2 a maioria dos pacientes classificaram como de pouca intensidade, 

um grupo de pacientes como moderada, uma minoria  assintomática e p<0,05 para semana 1 do 

ciclo 1. A semana 5 do ciclo 2 com a maioria dos pacientes classificou como pouca e moderada 

intensidade, com uma minoria assintomática e p<0,05 para semana 3 do ciclo 1. A semana 1 do ciclo 

3 com a maioria dos pacientes classificou como pouca e moderada intensidade, com uma minoria 

assintomáticas e p<0,05 para semana 3 do ciclo 1. As semanas 3 e 5 do ciclo 3 são estatisticamente 

iguais a semana 5 do ciclo 2  e p<0,05 para semana 3 do ciclo 1 . Na S5C3 pelo menos um paciente 

evoluiu para escore 3 e a maioria, permaneceu assintomática. Escores: 1- pouco, 3- moderada, 5- 

intensa. Teste de Friedman/Dunn. 

 

O desconforto na garganta foi descrito como “sensação de alfinetada na garganta 

ao tomar água gelada após quimioterapia” e podendo ser descrita até 3-4 dias após a 

aplicação da quimioterapia. O gráfico 14 mostra que o desconforto na garganta iniciou 

na S3C1, enquanto para outro grupo foi vista como de pouca intensidade ou 

assintomática, e um grupo de pacientes como moderada. A semana 5 do ciclo 1 é 

idêntica a semana 3 do ciclo 1, porém com p<0,05 para a semana 1 do ciclo 1. Na 
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semana 1 do ciclo 2, a maioria dos pacientes classificaram o desconforto na garganta 

como de pouca intensidade, outro classificou como de como de intensidade moderada , 

e uma minoria assintomática e p<0,05 para a  semana 1do ciclo 1. A semana 3 do ciclo 

2 com a maioria dos pacientes classificando como pouca intensidade, um grupo de 

pacientes como moderada e  uma minoria como assintomática e p<0,05 para semana 1 

do ciclo 1. A semana 5 do ciclo 2 e a semana 1 do ciclo 3  com a maioria dos pacientes 

classificaram o desconforto na garganta como pouca e moderada intensidade, uma 

minoria como assintomática  e p<0,05 para semana 3 do ciclo 1.  Já as semanas 3 e 5 do 

ciclo 3  com a maioria dos pacientes classificaram como de pouca e moderada 

intensidade, e outro um  de pacientes como classificou essa sintomatologia como 

intensa e,  uma minoria de pacientes permaneceram assintomática,  e p<0,05 para 

semana 3 do ciclo 1. 

Gráfico 14: Desconforto na garganta por ciclo quimioterápico. 

Gráfico 14: Desconforto na garganta por ciclo quimioterápico. Desconforto na garganta iniciou na 

S3C1, com intervalo interquartil entre 0 e 1, com grupo de pacientes classificando essa 

sintomatologia como moderada. A S5C1 é idêntica a S3C1, porém com p<0,05 para S1C1. Na S1C2 

a maioria dos pacientes apresentaram grau 1, um grupo de pacientes permaneceu assintomático,  e 

outro grupo, classificou e com de moderada intensidade e p<0,05 para a S1C1. S3C2 apresentou 

intervalo interquartil entre 1 e inferior a 3, com um grupo de pacientes permaneceram  

assintomáticos, e outro grupo apresentou intensidade moderada e p<0,05 para S1C1. As S5C2 e 

S1C3 apresentaram intervalo interquartil entre 1 e 3, um grupo de pacientes permaneceu 

assintomático e p<0,05 para a S3C1.  Já as S3C3 e S5C3 apresentaram intervalo interquartil entre 

1 e 3, e um grupo de pacientes classificou como intensidade moderada ,e outro grupo de pacientes 

classificou como sendo assintomático e p<0,05 para a S3C1. Escores: 1- pouco, 3- moderada, 5- 

intensa. Teste de Friedman/Dunn. 
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O gráfico 15 mostra a evolução dos sintomas orofaciais que não apresentaram 

diferenças significativas, mas foram bem frequentes ao longo da avaliação dos três 

ciclos quimioterápicos. O formigamento na boca foi descrito como “sensação de 

formigas na boca após quimioterapia”. O gráfico 15A mostra que o formigamento na 

boca iniciou na semana 3 do ciclo 1 e permaneceu constante até a semana 5 do ciclo 1, 

com a maioria dos pacientes classificando-o como assintomático e outro grupo de  

classificando-o  como de pouca intensidade. Da semana 1 do ciclo 2 até a semana 3 do 

ciclo 3, a maioria dos pacientes permaneceram assintomáticos, e enquanto um grupo 

declarou sentir o formigamento com moderada intensidade. Na semana 5 do ciclo 3, a 

maioria dos pacientes permaneceram assintomáticos e um grupo de pacientes classificou  

como intensa. 

A dificuldade na fala foi descrita como “sinto dificuldade de falar”. O gráfico 

15B mostra que essa  dificuldade de fala iniciou na semana 3 do ciclo 1, com um grupo 

de pacientes classificando-a como de pouca intensidade e a maioria revelando-se 

assintomática. Na semana 5 do ciclo 1, um grupo de pacientes afirmou ter dificuldade 

moderada de falar e a maioria, permaneceu assintomática. Entre a semana 1 do ciclo 2 e 

semana 3 do ciclo 3, um grupo de pacientes classificou tal dificuldade de pouca 

intensidade e a maioria, permaneceu assintomático. Na semana 5 do ciclo 3 foi 

classificada pelos pacientes de forma semelhante a semana 5 do ciclo 1. 

O desconforto nos olhos foi descrito como “meus olhos ardem após a 

quimioterapia”. O gráfico 15C mostra que o desconforto nos olhos inicia na semana 3 

do ciclo 1 e permanece constante até a semana 5 do ciclo 1, com a maioria dos pacientes 

sendo assintomático e um grupo de pacientes classificando-o como de pouca 

intensidade. Na semana 1 do ciclo 2 a maioria dos pacientes afirmou que o desconforto 

nos olhos permaneceu assintomático e um outro  grupo classificou-o como de moderada 

intensidade. Entre a semana 3 do ciclo 2 e semana 3 do ciclo 3, a maioria dos pacientes 

classificaram como de pouca intensidade ou assintomáticos e um grupo de pacientes 

como de moderada intensidade . Na semana 5 do ciclo 3, a maioria dos pacientes 

classificaram o desconforto como de pouca intensidade ou se declararam assintomáticos 

eu grupo de pacientes classificou com intensa. 

A perda da visão foi descrita como “minha visão está pior desde que comecei a 

quimioterapia”. O gráfico 15D mostra que a perda da visão iniciou na semana 3 do ciclo 
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1 e permaneceu constante até a semana 3 do ciclo 2, com a maioria dos pacientes sendo 

assintomático e uma minoria classificando como de pouca intensidade. Entre as semana 

5 do ciclo 2 e semana 3 do ciclo 3 a maioria dos pacientes classificou como 

assintomática e uma minoria classificando-a como moderada intensidade. Na semana 5 

do ciclo 3, a maioria dos pacientes classificou como assintomática e uma minoria 

classificou a perda da visão como intensa. 

A ptose palpebral foi descrita como “acho que minhas pálpebras estão tampando 

minha visão”. O gráfico 15E mostra que a ptose palpebral iniciou somente na semana 5 

do ciclo 1 e permaneceu constante até a semana 1 do ciclo 3, com a maioria dos 

pacientes classificando-a como assintomático e um grupo de pacientes classificando-a 

com de pouca intensidade. Entre as semas 3 e 5 do ciclo 3 a maioria dos pacientes 

permaneceram assintomáticas e um  grupo de pacientes  classificou a ptose palpebral 

como de moderada intensidade 

O incômodo ao respirar foi descrito como “tenho dificuldade para puxar o ar 

desde que comecei o tratamento”. O gráfico 15F mostra que o incomodo ao respirar 

iniciou na semana 3 do ciclo 1 e permaneceu constante até a semana 3 do ciclo 2, com a 

maioria dos pacientes classificando-o como  assintomático e outro grupo, como de 

pouca intensidade. Entre as semana 5 do ciclo 2 e semana 3 do ciclo 3  a maioria dos 

pacientes classificou esse incômodo como  assintomático e um grupo de  pacientes 

classificou como de moderada intensidade. Na semana 5 do ciclo 3 a maioria dos 

pacientes permaneceram assintomático e um grupo de pacientes classificou-o como 

intensa. 

A dor de ouvido foi descrita como “tive dor de ouvido e sensação de ouvido 

tapado desde que comecei a quimioterapia”. O gráfico 15G mostra que a dor de ouvido 

iniciou na semana 3 do ciclo 1 com a maioria dos pacientes classificando-o com 

assintomático e um grupo de pacientes classificou como de pouca intensidade. Na 

semana 5 do ciclo 1 a maioria dos pacientes permaneceu assintomático e um grupo de 

pacientes classificou essa dor  como de moderada intensidade. A semana 1 do ciclo 2 

permaneceu igual a semana 3 do ciclo 1. A semana 3 do ciclo 2 foi avaliada pelos 

pacientes de forma semelhante a semana 5 do ciclo 1. Entre as semana 5 do ciclo 2 e 

semana 3 do ciclo 3 a maioria dos pacientes permaneceu assintomática e outro grupo 
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classificou como de pouca intensidade. A semana 5 do ciclo 3 foi avaliada pelos 

pacientes de forma semelhante a semana 5 do ciclo 1. 

Gráfico 15: Avaliação do formigamento na boca, dificuldade de fala, desconforto nos 

olhos, perda de visão, ptose palpebral, incômodo ao respirar e dor de ouvido, por ciclo 

quimioterápico. 

Gráfico 15: Avaliação do formigamento na boca, dificuldade de fala, desconforto nos olhos, perda 

de visão, ptose palpebral, incômodo ao respirar e dor de ouvido por ciclo quimioterápico. Escores: 

1- pouco, 3- moderada, 5- intensa. Teste de Friedman/Dunn. 
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O gráfico 16 apresenta a soma dos escores de todos os sintomas avaliados na 

região orofacial, ao longo dos três ciclos quimioterápicos.  

Os sintomas surgem na semana 3 do ciclo 1, com intervalo interquartil entre 0 e 

abaixo de 5, com um grupo de pacientes tendo soma de escore abaixo de 10.A semana 5 

do ciclo 1 apresenta intervalo interquartil acima de zero e abaixo de 5, tendo um grupo 

de pacientes com soma de escore aproximadamente 10 e p<0,05 para semana 1 do ciclo 

1. Na semana 1 do ciclo 2, apresenta intervalo interquartil entre acima de zero e 

próximo de 5, com um grupo de  pacientes tendo soma de escore acima de 10 e p<0,05 

para a semana 1 do ciclo 3. Na semana 3 do ciclo 2, apresenta intervalo interquartil 

maior que as semanas anteriores, com pelo menos um paciente com soma de escore 

acima de 10. A semana 5 do ciclo 2, conforme os pacientes, a variação é semelhante a 

semana anterior, porém mais signicativa e p<0,05 para a semana 5 do ciclo 1. A semana 

1 do ciclo 3 possui intervalo interquartil maior que as semanas anteriores, com um 

grupo de pacientes tendo soma de escores acima de 10 e p<0,05 para semana 5 do ciclo 

1. A semana 3 do ciclo 3 possui intervalo interquartil menor do que as outras semanas, 

com pelo um grupo de pacientes tendo soma de escores acima de 20 escores e p<0,05 

para a semana 5 do ciclo 1. A semana 5 do ciclo 3 é a que possui intervalo interquartil 

maior, com um grupo  de pacientes apresentando soma de escores acima de 20 e p<0,05 

para a semana 1 do ciclo 2.  

 

A análise estatística evidenciou que a dor no maxilar e o desconforto na garganta 

foram os sintomas mais prevalentes na região orofacial. A dor no maxilar apresentou 

mediana de 3, variando entre 0-5 e intervalo interquartil entre 0-3. A dor no maxilar 

apresentou mediana de 3, variando entre 0-5 e intervalo interquartil entre 0-3. 
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Gráfico 16: Soma do escore total dos sintomas em membros inferiores por ciclo 

quimioterápico 

 

 

Gráfico 16: Soma do escore total dos sintomas orofaciais por ciclo quimioterápico. Os sintomas 

surgiram na S3C1, com intervalo interquartil entre 0 e abaixo de 5, e um  grupo de  pacientes com  

soma de escore abaixo de 10. A S5 C1 apresenta intervalo interquartil acima de zero e menos de 5, 

tendo um grupo de pacientes com soma de escore aproximadamente 10 e significativo em relação a 

semana anterior. Na S1C 2 apresenta intervalo interquartil acima de zero e a próximo de 5 com um 

grupo de pacientes tendo soma de escore acima de 10. Na S3C 2 apresenta intervalo interquartil 

maior quedas semanas anteriores, com pelo menos um paciente com soma de escore acima de 10. A 

S5C2 é semelhante a semana anterior, porem mais signicativa. A S1C3 possui intervalo interquartil 

maior que as semanas anteriores, com pelo menos um paciente tendo soma de escores acima de 10. 

A S3C3 possui intervalo interquartil menor do que as outras semanas, com pelo menos um paciente 

tendo soma de escores acima de 20 escores. A S5C3 é a que possui intervalo interquartil maior, com 

pelo menos um paciente apresentando soma de escores acima de 20. Escores: 1- pouco, 3- 

moderada, 5- intensa. Teste Mann-Whitney. 
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4.7.1 Correlação entre o grau de neurotoxicidade geral e sintomatologia orofacial 

durante os três primeiros ciclos de FLOX 

 

A tabela 06 mostra a avaliação entre os sintomas orofaciais com o grau de 

neurotoxicidade por cada ciclo quimioterápico através do teste de Friedman/Dunn, 

sendo os dados expressos em forma de mediana (mínimo-máximo). 

Pode-se observar, na tabela 06, que a dor no maxilar, o desconforto na garganta, 

a dor de ouvido, o formigamento na boca, a queimação ou desconforto nos olhos, a 

perda de visão, sensação de choque/dor nas costas e problemas com a respiração foram 

expressivos em comparação com a neurotoxicidade dominante. Pode-se observa de 

forma interessante que a ptose palpebral e a perda da visão foram consideradas 

moderada e intensa na última semana analisada, dando a ideia de cronificação desses 

sintomas. 
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Tabela 06: Correlação entre o grau de neurotoxicidade dominante e sintomatologia orofacial durante os três primeiros ciclos de FLOX 

 Momento  

  S0C1 S3C1 S5C1 S1C2 S3C2 S5C2 S1C3 S3C3 S5C3 p-Valor 

Orofacial           

Dor no maxilar 0 (0-0) 0 (0-3)* 1 (0-3)* 1 (0-3) 1 (0-3) 1 (0-5) 1 (0-3) 1 (0-3) 1 (0-3) <0,001 

Pálpebra caída 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-3) 0 (0-3)* 0,034 

Desconforto na garganta 

 

0 (0-0) 0 (0-3)* 1 (0-3)* 1 (0-3) 1 (0-3) 1 (0-5) 1 (0-3) 1 (0-5) 1 (0-5) <0,001 

Dor de ouvido 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-3)* 0 (0-1) 0 (0-3) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-3) 0,034 

Formigamento na boca 0 (0-0) 0 (0-3)* 0 (0-5) 0 (0-5) 0 (0-5) 0 (0-5) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-5) 0,015 

Dificuldade na fala 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-3) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-3) 0,087 

Queimação ou desconforto 

no olho 

 

0 (0-0 0 (0-1)* 0 (0-1) 0 (0-3)* 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-5) <0,001 

Perda de visão 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-3)* 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (05)* <0,001 

Problemas com a respiração 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-3)* 0 (0-3) 0 (0-3) 0 (0-5) 0,045 

Neurotoxicidade dominante 0 (0-0) 1 (0-1)* 1 (0-2) 1 (0-2)* 1 (0-2) 1 (0-3) 1 (0-2) 1 (0-2) 1 (03)* <0,001 

Tabela 06: Correlação entre o grau de neurotoxicidade dominante e sintomatologia orofacial durante os três primeiros ciclos de FLOX. Teste de Friedman/Dunn 

(dados expressos em forma de mediana (mínimo-máximo); *p<0,05, versus tempo imediatamente anterior. 
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Os sintomas orofaciais foram os únicos que se correlacionaram com a variável 

sexo. A tabela 07 mostra a correlação que a média do somatório dos sintomas orofaciais 

em mulheres foi maior do que em homens.  

 

Tabela 07: Correlação entre a média do somatório dos sintomas orofaciais e a variável 

sexo durante os três primeiros ciclos de FLOX 

 Sexo  

  Masculino Feminino p-Valor 

Soma sintomas orofaciais em 

cada semana avaliada 

 

   

Soma S0C1 0,00±0,00 0,00±0,00 1,000 

Soma S3C1 1,50±2,14 2,30±1,87 0,191 

Soma S5C1 2,31±2,43 3,25±2,22 0,183 

Soma S1C2 3,35±3,14 3,90±2,61 0,527 

Soma S3C2 3,92±3,32 4,55±3,09 0,516 

Soma S5C2 4,00±3,45 5,25±3,04 0,207 

Soma S1C3 3,92±2,63 6,10±4,14 0,049 

Soma S3C3 4,04±2,59 7,15±5,68 0,032 

Soma S5C3 4,60±3,34 7,50±6,42 0,039 

Tabela 07: Correlação entre a média do somatório dos sintomas orofaciais e a variável sexo durante 

os três primeiros ciclos de FLOX. *p<0,05, teste t de Student. 

 

  

Interessante observar, que durante o terceiro ciclo quimioterápico essa 

correlação foi significante para ambos os gêneros. Apesar da média do somatório dos 

sintomas orofaciais serem crescentes em ambos os gêneros, o sexo feminino foi mais 

prevalente, chegando entre 7,50±6,42. Desta forma, pode-se sugerir que os sintomas 

orofaciais são mais intensos entre as mulheres. 
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4.8. Correlação entre as Médias do somatório dos escores da sintomatologia em 

membros superiores, inferiores, orofacial e dos valores da medida do algômetro 

digital por pressão durante os três primeiros ciclos de FLOX 

 

 A tabela 08 mostra a média do somatório de todos os sintomas avaliados em 

membros superiores, membros inferiores, orofacial e medida do algômetro digital por 

pressão (absoluta e delta) durante, os três ciclos de quimioterapia com FLOX.  

 Em membros superiores a soma total dos escores variou de maneira significante 

durante todo o primeiro ciclo quimioterápico, saindo de 0 para 1,87±1,29. Ao final do 

último ciclo quimioterápico, a soma dos escores variou até 5,09±2,81.  

Em membros inferiores, a soma total dos escores também variou durante todo o 

primeiro ciclo quimioterápico, deslocando-se de 0 para 1,44±1,27. Essa soma também é 

significativa durante o segundo ciclo de quimioterapia e, no último ciclo as somas dos 

escores variaram mais que nos membros superiores, 6,42±3,29. A soma total dos 

escores orofaciais também variou de forma significativa durante o primeiro ciclo 

quimioterápico, passando de 0 para 2,51±1,93. No último ciclo quimioterápico, o 

somatório dos sintomas orofaciais variou 5,89±5,10. 

 A média do somatório dos valores absolutos e delta da medida do algômetro 

digital por pressão para membros superiores varia significamente, até o final do segundo 

ciclo quimioterápico e retoma durante o terceiro ciclo. Isto não acontece com dos 

valores absolutos e delta da medida do algômetro digital por pressão para membros 

inferiores, que variam com significante apenas em momentos aleatórios. 

 Importante destacar que a média do somatório dos sintomas foi maior em 

membros inferiores, seguida da região orofacial e, por último, em membros superiores. 
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Tabela 08: Correlação entre as médias do somatório dos escores da sintomatologia em 

membros superiores, inferiores, orofacial e dos valores da medida do algômetro digital 

por pressão durante os três primeiros ciclos de FLOX 

 
MS  MI  OF 

 
Soma 

Algômetro 

digital 

Δalgômetro 

digital 

 
Soma 

Algômetro 

digital 

Δalgômetro 

digital 

 
Soma 

Momento          

S0C1 0,00±0,00 321±48 0±0  0,00±0,00 310±69 0±0  0,00±0,00 

S3C1 1,31±1,20* 302±50* 19±21*  0,64±0,74* 288±64* 22±24*  1,69±1,76* 

S5C1 1,87±1,29* 283±51* 38±33*  1,44±1,27* 277±78 33±50  2,51±1,93* 

S1C2 2,80±1,84 267±47* 54±34*  2,58±2,24* 251±66* 59±42  3,36±2,47 

S3C2 2,98±1,88 242±55* 79±48*  3,31±2,21* 232±64* 78±51*  3,98±2,87 

S5C2 3,22±2,22 261±180 60±176  3,96±3,10 225±65 86±61  4,24±2,64 

S1C3 3,67±2,26 214±60* 107±57*  4,71±2,78 216±64 94±63  4,89±3,52 

S3C3 4,09±2,29 197±59* 124±54*  5,27±3,04 204±68* 106±70*  5,42±4,47 

S5C3 5,09±2,81* 184±69* 137±68*  6,42±3,29* 211±67 100±66  5,89±5,10* 

p-Valor <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 

Tabela 08: Correlação entre as médias dos somatórios dos escores da sintomatologia em membros 

superiores, inferiores, orofacial e dos valores da medida do algômetro digital por pressão durante 

os três primeiros ciclos de FLOX. Teste ANOVA para medidas repetidas/Bonferroni (dados 

expressos em forma de média±DP) *p<0,05, versus tempo imediatamente anterior. Algômetro 

digital: valor basal da medida do limiar de dor. Δalgômetro digital: valor de delta da medida do 

limiar de dor. MS: membros superiores. MI: membros inferiores. OF: orofacial. 
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4.9 Análise das características clínico-demográficos, neurotoxicidade, hiperalgesia 

e a soma dos escores em membros superiores, inferiores e região orofacial durante 

os três ciclos de FLOX 

  

 Para avaliar uma possível Correlação entre os parâmetros clínico-demográficos, 

neurotoxicidade, hiperalgesia e a soma dos escores em membros superiores, inferiores e 

região orofacial, foi realizada análise multivariada, ANOVA multifatorial com p<0,05. 

 A tabela 09 mostra que nenhum fator clínico modificou o curso da variação da 

medida do algômetro digital por pressão, grau de neurotoxicidade e soma dos escores 

em membros superiores, membros inferiores e orofaciais, com exceção da diferenciação 

histológica e o estadiamento. 

 

Tabela 09: Correlação entre os parâmetros clínico-demográficos, neurotoxicidade, 

hiperalgesia e a soma dos escores em membros superiores, inferiores e região orofacial 

durante os três ciclos de FLOX 

  

Algômetro 

digital 

 Δalgômetro 

digital 

        Grau 

Neurotoxicidade 

 Soma 

dos escores 

  MS MI  MS MI  MS MI  MS MI OF 

Variáveis 

clínicas   

    

 

     

Idade 0,739 0,703  0,161 0,727  0,316 0,901  0,823 0,490 0,496 

Sexo 0,106 0,655  0,362 0,745  0,435 0,378  0,220 0,580 0,054 

Localização 0,757 0,550  0,707 0,111  0,421 0,125  0,178 0,473 0,104 

Diferenciação 0,776 0,240  0,111 0,336  0,414 0,581  0,030 0,015 0,413 

Histologia 0,234 0,501  0,663 0,165  0,848 0,637  0,976 0,275 0,145 

Esquema 0,804 0,957  0,730 0,804  0,455 0,152  0,199 0,676 0,669 

Ciclos 0,702 0,350  0,212 0,279  0,292 0,492  0,508 0,627 0,190 

Estadiamento 0,693 0,143  0,362 0,078  0,813 0,472  0,434 0,321 0,344 

T 0,350 0,544  0,444 0,378  0,858 0,881  0,839 0,274 0,036 

N 0,785 0,360  0,827 0,008  0,270 0,116  0,492 0,288 0,253 

M 0,240 0,255  0,757 0,011  0,498 0,987  0,580 0,693 0,738 

Cirurgia 0,923 0,150  0,161 0,098  0,803 0,481  0,940 0,585 0,784 
Tabela 09: Correlação entre os parâmetros clínico-demográficos, neurotoxicidade, hiperalgesia e a 

soma dos escores em membros superiores, inferiores e região orofacial durante os três ciclos de 

FLOX. Algômetro digital: valor basal da medida do limiar de dor. Δalgômetro digital: valor de 

delta da medida do limiar de dor. MS: membros superiores. MI: membros inferiores. OF: 

orofacial. *p<0,05, ANOVA-multifatorial para medidas repetidas. Dados expressos em forma de p-

valor. 
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Portanto, na tabela 10, avaliou-se a evolução clínica da soma dos escores dos 

sintomas em membros superiores e inferiores com o grupo dos pacientes com tumores 

muito e moderadamente diferenciados versus os pacientes com tumores pouco 

diferenciados. 

 

Tabela 10: Influência da diferenciação histológica na soma dos escores de 

neurotoxicidade em membros superiores e inferiores durante os três ciclos de FLOX 

 
 Diferenciação 

 
 
 

Muito/ 

Moderadamente 

diferenciado 

Pouco 

diferenciado 

 p-Valor 

Soma MS 

   S0C1 0,00±0,00 0,00±0,00 1,000 

S3C1 1,38±1,25 0,83±0,75 0,271 

S5C1 1,90±1,35 1,67±0,82 0,596 

S1C2 2,62±1,66 4,00±2,61 0,281 

S3C2 2,79±1,73 4,17±2,48 0,348 

S5C2 2,97±1,95 4,83±3,31 0,328 

S1C3 3,15±1,87 7,00±1,67* <0,001 

S3C3 3,74±2,17 6,33±1,86* 0,008 

S5C3 4,59±2,42 8,33±3,20* 0,002 

Soma MI    

S0C1 0,00±0,00 0,00±,00 1,000 

S3C1 0,67±0,77 0,50±,55 0,525 

S5C1 1,31±1,06 2,33±2,16 0,220 

S1C2 2,36±1,72 4,00±4,34 0,471 

S3C2 3,13±1,75 4,50±4,23 0,258 

S5C2 3,79±2,93 5,00±4,20 0,586 

S1C3 4,18±2,30 8,17±3,37* 0,001 

S3C3 4,82±2,77 8,17±3,37* 0,010 

S5C3 6,00±2,87 9,17±4,67* 0,026 

Tabela 10: Influência da diferenciação histológica na soma dos escores de neurotoxicidade em 

membros superiores e inferiores durante os três ciclos de FLOX. Soma MS: soma dos escores dos 

sintomas em membros superiores.  Soma MI: soma dos escores dos sintomas em membros 

inferiores. *p<0,05, teste t de Student. 
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Observa-se que os pacientes com tumores pouco diferenciados tiveram a soma 

dos escores dos sintomas em membros superiores e inferiores significativamente 

maiores durante o último ciclo quimioterápicos, sugerindo, assim, que esses pacientes 

apresentam neurotoxicidade mais intensa que os pacientes com tumores 

muito/moderadamente diferenciados.  

A tabela 11 evidencia a relação entre o estadiamento ( T ) e a soma dos sintomas 

orofaciais durante os três primeiros ciclos de FLOX. 

 

Tabela 11: Relação entre o estadiamento e a soma dos sintomas orofaciais durante os 

três primeiros ciclos de FLOX 

 

T 

   T2 T3 T4 p-Valor 

Soma sintomas 

orofaciais     

S0.C1 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 1,000 

S3.C1 2,00±1,18 1,79±2,04 1,10±1,52 0,432 

S5.C1 2,91±0,94 2,63±2,32 1,80±1,62 0,388 

S1.C2 4,36±3,35 3,13±2,11 2,80±2,04 0,477 

S3.C2 5,82±2,71 3,38±2,76 3,40±2,67 0,148 

S5.C2 6,55±2,91 3,50±2,15 3,50±2,07 0,060 

S1.C3 8,27±3,64* 3,92±3,19 3,50±1,08 <0,001 

S3.C3 9,45±5,65* 4,33±3,61 3,60±1,58 0,001 

S5.C3 11,36±6,45* 4,25±3,39 3,80±1,69 <0,001 
Tabela 11: Relação entre o estadiamento e a soma dos sintomas orofaciais durante os três primeiros 

ciclos de FLOX.  Teste ANOVA/Bonferroni, com p<0,05. 

 

Os dados mostram que a relação entre os pacientes que apresentaram 

estadiamento T2 e a soma dos escores orofaciais foi significativa no último ciclo de 

quimioterapia à base de Oxaliplatina. 

A tabela 12 nos ajuda a compreender a relação entre o estadiamento do câncer 

colorretal (N e M) e a variação do algômetro de pressão digital em membros inferiores 

durante os três primeiros ciclos de FLOX. 
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Tabela 12: Relação entre o estadiamento do câncer colorretal e a variação do algômetro 

de pressão digital em membros inferiores durante os três primeiros ciclos de FLOX 

  N 

 

M 

   N0 N+ p-Valor M0 M1 p-Valor 

Δalg.MI/ciclo       

S0C1 0,00±0,00 0,00±0,00 1,000 0,00±0,00 0,00±0,00 1,000 

S3C1 18,06±17,87 23,97±26,96 0,426 18,63±19,13 47,60±43,20 0,209 

S5C1 17,41±65,78 41,28±34,63* 0,042 27,85±48,43 70,20±42,13* 0,034 

S1C2 72,24±49,33 50,10±35,69 0,085 54,80±41,16 86,80±43,35 0,110 

S3C2 88,59±54,98 70,66±48,65 0,256 74,24±47,71 102,20±76,72 0,254 

S5C2 103,00±64,18 74,28±56,14 0,119 81,66±58,10 111,40±77,50 0,302 

S1C3 113,13±66,54 83,76±59,82 0,137 91,00±61,55 119,80±77,59 0,342 

S3C3 120,94±81,01 97,48±62,89 0,286 99,38±65,68 157,40±88,97 0,040 

S5C3 104,38±85,24 96,83±53,85 0,752 96,08±67,30 127,00±49,77 0,328 

Tabela 12: Relação entre o estadiamento do câncer colorretal e a variação do algômetro de pressão 

digital em membros inferiores durante os três primeiros ciclos de FLOX. N: invasão de linfonodos 
regionais, N0: invasão de linfonodos regionais ausentes, N+: invasão de linfonodos regionais 

presentes. M: metástase, M0: ausência de metástase, M1: presença de metástase para outros órgãos 
Teste t de Student *p<0,05. Δalg. MI: variação do algômetro de pressão digital em membros 

inferiores. 

 

Os dados mostram que a relação entre os pacientes que apresentaram 

estadiamento N (invasão de linfonodos regionais) e M (metástase) e a variação da 

medida do algômetro de pressão digital em membros inferiores foi significativa na 

última semana do primeiro ciclo de quimioterapia à base de Oxaliplatina. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo realizou uma análise sobre a neurotoxicidade causada pela OXL 

no regime FLOX no tratamento do câncer colorretal, sendo o primeiro estudo a avaliar 

de forma quantitativa a sensibilidade nociceptiva, através do uso do algômetro de 

pressão digital, tornando a sintomatologia menos subjetiva e minimizando o fator 

emocional. Esta pesquisa também foi a primeira a avaliar a sintomatologia orofacial dos 

pacientes em estudo durante todo o tratamento à base de OXL, já que na literatura essa 

sintomatologia é pouco descrita. 

Os resultados obtidos aprofundaram o conhecimento sobre a neurotoxicidade em 

membros superiores, membros inferiores e sintomas orofaciais induzidos pela OXL, 

abrindo perspectivas para otimização da qualidade de vida dos pacientes, evitando a 

redução das doses da OXL e evitando a interrupção do tratamento. 

Os 46 pacientes pesquisados apresentaram idade com até 60 anos (56,5%) e mais 

de 60 anos (43,5%). O acometimento de pacientes com idade mais elevada pode ser 

explicado pelo maior tempo de exposição aos carcinógenos, à menor capacidade de 

reparo do DNA, amplificação de oncogenes e disfunção de genes supressores de tumor, 

bem como debilidade no sistema imune. Estudos controversos citam que fração não 

desprezível de pacientes com CCR é diagnosticada antes dos 40 anos, em 

aproximadamente 0,8 a 14,6% dos casos. Além disso, publicações recentes 

documentaram um crescimento desproporcional na incidência de CCR entre pessoas 

jovens (CAMPOS et al., 2017). 

O gênero mais prevalente foi o sexo masculino com 56,5%, sendo concordante 

com dados do INCA (2018) em que o padrão da incidência difere entre os sexos, com 

taxas de 20,6/100 mil para os homens e de 14,3/100 mil para as mulheres. Estudos 

baseados em jovens com CCR relatam uma distribuição igual entre os gêneros 

(GANAPATHI et al., 2011).  

O estadiamento clínico geral da maioria dos pacientes foi o estádio III (52,2%). 

Estudo de Tauriello (2017) avalia os determinantes do CCR e observa 35 a 45% dos 

pacientes em estágios II e III. 
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            A quimioterapia foi utilizada tanto na modalidade neoadjuvante, quando 

combinada à radioterapia; adjuvante após os procedimentos cirúrgicos; bem como 

paliativa nos casos de estadiamento mais avançado, sendo o mesmo regime 

quimioterápico para todos os pacientes (FLOX). Esse fator é interessante, pois poucos 

estudos avaliando os efeitos adversos da quimioterapia do câncer examinam um só 

regime. A grande maioria dos estudos admite mais de um regime quimioterápico. Sendo 

assim, o presente estudo, até a data, parece ser o primeiro a avaliar a neurotoxicidade da 

oxaliplatina considerando apenas um regime terapêutico. Isso gera dados mais 

consistentes, com menos, números de  variáveis que possam interferir na interpretação 

dos resultados. 

 

Parte I – Avaliação da sintomatologia e neurotoxicidade em membros superiores 

associados à quimioterapia com o regime FLOX 

  

 Dentre os dez sintomas em membros superiores analisados durante os três ciclos 

quimioterápicos de FLOX, a metade surgiu logo na primeira semana de quimioterapia, 

confirmando a sintomatologia como neuropatia aguda. A outra metade dos outros 

sintomas analisados surgiu na primeira semana do ciclo seguinte. É importante citar que 

todas as sintomatologias analisadas em membros superiores permaneceram presentes 

até o final do terceiro ciclo, sugerindo uma neuropatia crônica. Em contrapartida, estudo 

de Wang (2016) cita somente a dormência e o formigamento como sintomas prevalentes 

em membros superiores. Já nos estudos de Pachman (2015) os sintomas estudados 

foram somente a sensibilidade ao toque em itens frios. A maioria dos estudos analisados 

não avaliaram de forma abrangente os possíveis sintomas em membros superiores que 

podem ser observados com o uso da Oxaliplatina, o que permite dizer que este estudo 

caracteriza de forma ampla a neuropatia aguda e sua cronificação ao longo dos ciclos 

quimioterápicos. 

 Em relação à neurotoxicidade em membros superiores, constatamos um 

crescimento expressivo do grau de neurotoxicidade entre os três ciclos quimioterápicos 

avaliados, ao final do terceiro ciclo, dois pacientes foram classificados com grau III. O 

formigamento e a sensação de queimação ou desconforto com frio foram classificados 

de moderada intensidade na penúltima semana do terceiro ciclo e intensas na última 

semana do mesmo ciclo. Na prática clínica quando esses pacientes são classificados 
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com neurotoxicidade grau III, ocorre à redução da dose de Oxaliplatina, que no caso foi 

de 15% e 50 %. Mesmo assim, a neurotoxicidade permaneceu elevada em um dos 

pacientes e foi necessária a descontinuação da oxaliplatina. 

Concordando com os dados deste trabalho, o estudo de Vatandoust (2014) 

incluiu 65 pacientes com CCR, tratados com regime quimioterápico inespecífico com 

Oxaliplatina, e descreveu a dormência, o desconforto e a sensibilidade nas mãos. Em tal 

estudo, onde 25 pacientes (93%) apresentaram esses sintomas neuropáticos durante o 

tratamento; 11 tinham grau II e dois tinham sintomas de grau III.  

Em contrapartida, o estudo de Dalt (2016) incluiu 57 pacientes com CCR, 

tratados com FOLFOX e XELOX induziu, no máximo, neuropatias periféricas de grau 

II na maioria dos pacientes que apresentaram esse efeito colateral durante o tratamento. 

No geral, cerca de 80% dos participantes experimentaram neuropatia periférica 

sensorial de grau II. Existe, no entanto, certa dificuldade em comparar esses resultados 

por não usarem o mesmo esquema quimioterápico.  

 

Parte II - Avaliação da sintomatologia em membros inferiores associados à 

quimioterapia com o regime FLOX 

 

Dentre os nove sintomas em membros inferiores analisados durante os três ciclos 

quimioterápicos de FLOX, quatro surgiram logo na primeira semana de quimioterapia, 

confirmando a sintomatologia como neuropatia aguda. Quanto aos outros cinco 

sintomas analisados, dois surgiram no início do segundo ciclo e três iniciaram na 

primeira semana do terceiro ciclo. É importante citar que seis desses sintomas 

analisados em membros inferiores permaneceram presentes até o final do terceiro ciclo, 

sugerindo que neuropatia se cronifica ao longo do tratamento. Alguns estudos excluem 

a avaliação em membros inferiores por acreditarem que essa avaliação gera certo 

constrangimento para os pacientes. 

O presente estudo mostrou que, comparados à sintomatologia em membros 

superiores, os sintomas em membros inferiores se apresentaram mais intensos e mais 

prevalentes. Ao final do primeiro ciclo quimioterápico, um paciente classificou o 
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formigamento e a sensação de queimação ou desconforto com frio como moderados. 

Isto não aconteceu na avaliação em membros superiores. 

No estudo de Wang (2016) cita a dificuldade para deambular, o que está de 

acordo com o presente estudo, por ter categorizado o peso nas pernas como uma 

incapacidade física. Essa sintomatologia é pouco descrita na literatura e tem seu início 

logo no primeiro ciclo quimioterápico, permanecendo até o terceiro ciclo. O estudo de 

Tofthagen (2013) também cita a prevalência da dormência e do desconforto nos pés. 

Foi observado que os sintomas em membros inferiores foram gradativamente 

mais intensos até o final do último ciclo avaliado com em um número maior de 

pacientes e constatou-se também que, a partir do final do segundo ciclo, não existe 

paciente sem neurotoxicidade em membros inferiores.  

Importante relatar que na metade do segundo ciclo todos os pacientes 

apresentaram algum grau de neurotoxicidade, sendo classificados com grau I ou II. Já 

na última semana desse mesmo ciclo, constatou-se a existência de pacientes com grau 

III. Esse fato expressa a diferença em relação à com a neurotoxicidade dos membros 

superiores, já que nesse mesmo período ainda existiam pacientes sem nenhum grau de 

neurotoxicidade e o grau III só apareceu na última semana do terceiro ciclo. Desta 

forma, conclui-se que a neurotoxicidade em membros inferiores é maior do que em 

membros superiores. 

Até o presente momento, não foram encontrados na literatura estudos que 

comparem o grau de neurotoxicidade em membros superiores e inferiores relacionados 

à oxaliplatina.  

  

Parte III – Avaliação da sintomatologia orofacial associado à quimioterapia com o 

regime FLOX 

 

Os sintomas orofaciais associados aos efeitos de quimioterápicos são pouco 

descritos na literatura. McCarthy e Skillings (1992) avaliaram a dor orofacial em pacientes 

com câncer de mama tratados com vincristina. Os autores ainda descreveram que a dor e os 

sintomas tornaram-se mais leves e pouco frequentes nas semanas subsequentes. 
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Estudos de Wilson (2002) e Marshall (2004) descreveram que a neurotoxicidade 

orofacial aguda se manifesta principalmente por meio de sintomas sensoriais, como 

disgeusia, parestesia, disestesia e hipoestesia em extremidades e região orofacial. Trabalhos 

de Leonard (2005), Gamelin (2002), Kumiali (2010) descrevem essa sintomatologia 

como sendo aguda e de curta duração. 

Nesta pesquisa, os sintomas orofaciais analisados durante os três ciclos 

quimioterápicos de FLOX, em sua maioria surgiram logo na primeira semana de 

quimioterapia, assim como está descrito na literatura. Apenas um sintoma surgiu no 

final do primeiro ciclo quimioterápico, o que não deixa de ser recente. Desta forma, a 

sintomatologia orofacial é uma neuropatia aguda muito prevalente e pouquíssima 

estudada. 

Ao início deste estudo, achava-se que esses sintomas não iriam ser tão 

prevalentes. O planejamento da caracterização dos sintomas orofaciais seguiu a 

descrição escassa da literatura existente sobre o tema. Entretanto, de forma interessante, 

os dados preliminares dessa sintomatologia ganharam destaque e, para surpresa dos 

avaliadores, esses sintomas já eram mais expressivos, se comparados com achados da 

literatura. Ao final do acompanhamento dos 46 pacientes, percebeu-se que esses 

sintomas orofaciais foram supreendentemente mais prevalentes que os sintomas em 

membros superiores e até mesmo nos inferiores; e que têm perfil cumulativo também e 

não somente agudo, como cita a literatura. 

Os sintomas mais expressivos, estatisticamente, foram a dor no maxilar e o 

desconforto na garganta. Os demais sintomas foram bem expressivos durante os ciclos 

quimioterápicos e, em todos estes, t um grupo de pacientes apresentava sintomas com 

moderada intensidade, permanecendo até o final do último ciclo avaliado.   

Por esse motivo, pode-se concluir que esses sintomas são de início agudo e por 

se perpetuarem, são classificados como crônicos o que contraria a literatura. 

É importante citar que a média do somatório de todos os sintomas orofaciais foi 

superior aos sintomas em membros superiores.  

 Em relação ao gênero, o sexo feminino apresentou valores bem superiores em 

relação ao sexo masculino. Não existem registros na literatura desse comparativo entre 

os sexos, na sintomatologia orofacial da neurotoxicidade da Oxaliplatina, o que torna o 



 
 

100 
 

resultado inédito. Entretanto, é reconhecida a diferença entre homens e mulheres na dor 

orofacial relacionada às disfunções da articulação temporomandibular (DTMs). Autores 

que estudam o fenômeno demonstram que existem diferenças significativas entre 

gêneros. Nesse sentido, onde as mulheres têm maior prevalência no desenvolvimento de 

dores na região orofacial, quando comparadas aos homens. Algumas explicações são 

evidenciadas pelos estudiosos do assunto como, por exemplo, pela existência de 

receptores de hormônios sexuais no complexo do V nervo no tronco cerebral e 

diferenças na responsividade dos neurônios nociceptivos. Existem também diferenças 

na percepção dolorosa relacionadas ao sexo feminino que podem depender da atividade 

de hormônios gonadais, sistema nervoso e à hipoatividade do sistema inibitório 

(PALMEIRA et al., 2011). Estudos recentes evidenciam que as mulheres apresentam 

maior predisposição à dor na região orofacial, quando comparadas ao sexo masculino. 

Esse achado foi baseado na diferenciação do sistema de analgesia endógena dos homens 

e das mulheres (GONÇALVES; TOLEDO; OTERO, 2010; WIESENFERLD-HALLIN, 

2005). De fato, nosso estudo mostra que essa diferença se limita à sintomatologia 

orofacial no último ciclo de quimioterapia, não apresentando diferenças quando são 

comparados os membros superiores e inferiores.  

Leonard et al (2005) avaliou 86 pacientes tratados com regime FLOX, utilizando 

o mesmo questionário de neurotoxicidade, com objetivo de determinar a incidência, tipo 

e duração da neurotoxicidade. Para os sintomas orofaciais, o mais prevalente foi a dor 

no maxilar e dor ou incômodo na garganta. Com menos prevalência o desconforto com 

os olhos e pálpebras caídas foram caracterizados como sintomas perturbadores. Ainda 

descreveu a dificuldade de respirar como incomum, porém alarmante. O mesmo autor 

não deu a devida importância para os sintomas orofaciais e classificou-os como 

incomuns e pouco prevalentes. Também não estabeleceu qualquer correlação entre os 

sintomas descritos em seu estudo. 

Para Gamelin (2002) e Kumiali (2010), a disestesia faringolaríngea pode ocorrer 

entre 1 a 2% dos pacientes, sendo esta caracterizada por sensações subjetivas de disfagia 

ou dificuldade para respirar. Essa disestesia faringolaríngea é descritas pelos pacientes 

após ingestão de bebidas, principalmente água. 

Ao longo do processo de investigação, constatamos a escassez de estudos 

avaliando a evolução da neurotoxicidade em região orofacial e, principalmente, 
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utilizando um quimioterápico específico, o que dificultou comparações ou o 

estabelecimento de correlações. Ao mesmo tempo, tal dificuldade tornou-se algo 

positivo, pois esta pesquisa tem mostrado dados inéditos sobre os efeitos da 

quimioterapia à base de Oxaliplatina na região orofacial. 

 

IV – Avaliação da sensibilidade à pressão em membros superiores, membros 

inferiores e suas correlações. 

 

 A utilização do algômetro digital é bem comum em pesquisas com animais. O 

LAFICA tem mostrado inúmeros trabalhos - como de Azevedo (20012), Pontes (2009), 

Lino (2011), Pereira (2015) - que utilizaram o algômetro digital para avaliar o 

desenvolvimento da neuropatia induzida pela Oxaliplatina em camundongos.  

 Conforme dito anteriormente, o presente trabalho é o primeiro a utilizar o 

algômetro digital por pressão em pesquisa clínica. A intenção de utilizar o algômetro 

digital foi tornar os sintomas avaliados menos subjetivos e minimizando o fator 

emocional. Vários estudos clínicos utilizaram questionários quantitativos e descritivos 

para avaliar a incidência e características da neuropatia periférica pelo uso da 

Oxaliplatina, mas nenhum excluiu o fator emocional, já que o próprio paciente se 

autoavalia.  

De forma precisa, a medição do algômetro digital por pressão ratificou com a 

evolução da sintomatologia em membros superiores, inferiores ao longo dos ciclos 

quimioterápicos. Ao analisar os valores brutos da medição do algômetro digital por 

pressão em palma da mão e planta do pé ao longo dos ciclos quimioterápicos, numa 

semana, observam-se valores decrescentes e significativos em relação à semana 

anterior, sendo mais significativo em membro inferior do que em membro superior. A 

pressão exercida em pontos específicos na palma da mão e planta dos pés mostrou um 

aumento na sensibilidade ao estímulo pressor, a partir do primeiro ciclo, sendo crescente 

até o final do período avaliado. Quanto menor o valor marcado no aparelho, maior seria 

a sensibilidade da região avaliada; ou seja, o limiar nociceptivo para esse estímulo 

específico, quanto menor, maior será a sensibilidade. Para obter valores crescentes e 

melhorar a interpretação dos resultados, o valor do delta, que é o valor basal diminuído 
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do valor de cada semana, foi calculado. Isso ajudou também a diminuir as possíveis 

oscilações entre as medidas dos pacientes, reduzindo, assim as interferências, já que o 

limiar basal varia de paciente para paciente. Desta forma, os resultados são nivelados e 

avaliados com maior precisão e com menos interferência. O valor do delta aumentou ao 

longo das semanas avaliadas, indicando maior variação na sensibilidade e 

consequentemente o agravamento da sintomatologia dolorosa. 

No estudo de Barbosa (2015) com 78 pacientes com CCR, tratados com 

oxaliplatina, o protocolo de quimioterapia típico consistia em oxaliplatina administrada 

numa dose de 85 mg / m2 em ciclos de duas semanas. O objetivo foi avaliar a 

neuropatia periférica. O autor realizou teste limiar de detecção de toque com 

monofilamentos (Semmes-Weinstein), em pacientes antes e depois de várias doses 

cumulativas de Oxaliplatina, sendo aplicado por 1 segundo em cada local de teste. Estes 

dados foram comparados com os 47 voluntários saudáveis pareados por idade e sexo. 

Sendo assim, esses autores não avaliaram a variação da sensibilidade antes e após a 

quimioterapia nos mesmos pacientes e sim comparou valores de indivíduos saudáveis 

com aqueles que estavam em curso com a quimioterapia. Isso causa um viés nesse 

estudo, pois é sabido que o limiar nociceptivo é muito variável entres os indivíduos, 

mesmo dentro de uma população homogênea e com poucas interferências ambientais. 

Como se sabe, o limiar nociceptivo e a percepção da dor são influenciados pelo estado 

emocional, experiências prévias, fatores culturais e psicológicos (DAHL et al., 2011). 

Ainda nesse mesmo estudo, três locais foram testados em cada indivíduo: a ponta 

do dedo indicador, a palma da mão e a superfície do antebraço para abranger as áreas de 

pele. Se um participante não sentisse um determinado filamento, o próximo filamento 

de força superior seria aplicado. Para comparar os dados obtidos, foram recrutados 

voluntários para fornecer dados comparativos. Diferentemente do que acontece com o 

presente trabalho, esse estudo não parece ter precisão, pois no momento da troca dos 

momofilamentos o paciente pode ficar em dúvida se sentiu ou não o estímulo doloroso. 

Outro fator que diminui a precisão dessa avaliação é a comparação com um grupo 

controle, pois o presente trabalho usa os próprios pacientes como controle e os valores 

basais são respectivos de cada paciente, podendo ser realizada avaliações individuais.  

O presente trabalho oferece uma metodologia mais precisa de acordo com a qual o 

paciente avaliado é o controle dele mesmo. Ou seja, a medição do limiar basal é feita 
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antes de começar a quimioterapia e a variação do limiar acontece para cada paciente, 

momento a momento. Adicionalmente, o algômetro digital oferece mais precisão na 

medida, diminuindo a ocorrência de erros. 

A implementação do teste diagnóstico para o grau de neurotoxicidade originou-se 

de testes que geraram parâmetros já reconhecidos e utilizados atualmente, como é o 

caso da classificação da pressão arterial e glicemia capilar que categorizam os estágios 

de hipertensão e diabetes (URBINA, 1995; OLIVEIRA, 1999; MAHONEY, 1991). 

A identificação de pontos de corte da variação da medida do algômetro digital de 

pressão mostrou que valores entre 0-25g sugerem ausência de neurotoxicidade, 25-40 g 

para diagnóstico de neurotoxicidade grau I e >40g para neurotoxicidade grau II/III. 

Mostra-se, assim, que esse método pode ser uma forma alternativa para diagnosticar 

neurotoxicidade grau I, II/ III em membros superiores e inferiores na prática clínica, já 

que apresentou acurácia superior a 80%, significando valores excelentes para 

implementar o método diagnóstico na referida prática clínica. Observa-se, que estudos 

utilizando a mesma metodologia com acurácia de 72% implementaram novos 

parâmetros  para a prática clínicas, como exemplo o trabalho de Pereira (2017) que 

implementou um método para classificação em lesões na mama a partir de imagens de 

tomografias mamárias. 

É importante citar que a medida da variação do algômetro digital de pressão 

precisa ser realizada por uma pessoa treinada e que essas medições sejam feitas pelo 

mesmo examinador desde a medida basal até o último momento avaliado, quando 

realizado no mesmo paciente. O algômetro é um aparelho muito sensível e a pressão 

exercida depende da forma de segurá-lo, o que pode alterar a variação da medida. 

 

Parte V - Influência da diferenciação histológica e o estadiamento do câncer 

colorretal na soma dos escores de neurotoxicidade em membros superiores, 

inferiores e região orofacial associados à quimioterapia com o regime FLOX 

 

A localização do tumor como fator prognóstico foi primeiramente relatada em 

1967, por Spratt e Spjut, que descreveram o pior prognóstico quando o tumor era 

localizado no reto. Os tumores com alto grau histológico (pouco diferenciados e 
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indiferenciados) apresentam correlação independente com pior prognóstico em alguns 

estudos; porém, em outros, não há relação significativa quando comparadas com a 

sobrevida.  

De forma surpreendente, observou-se no presente estudo que a diferenciação 

histológica (pouco diferenciados e indiferenciados) e o estadiamento (N e M) foram 

expressivos quando correlacionados com a soma dos escores em membros superiores e 

membros inferiores e variação da medida do algômetro digital por pressão. O pouco 

diferenciado e o indiferenciado tiveram uma correlação expressiva e significativa 

durante todas as semanas dos três ciclos de FLOX em relação ao grau de 

neurotoxicidade e à soma dos escores da sintomatologia em membros superiores, 

inferiores e orofacial. Até a presente data, não identificamos qualquer estudo 

correlacionando o grau de neurotoxicidade com o grau de diferenciação do tumor, o que 

torna este resultado inédito e relevante para o entendimento dessa problemática. 

Em relação à diferenciação histológica, é sabido que quanto mais indiferenciado 

pior o prognóstico. Tumores pouco diferenciados proliferam e produzem metástases 

mais rápido que os bem diferenciados. O estudo contou com 06 pacientes (13%) 

classificados com tumores pouco diferenciados e indiferenciados. Concordando com a 

literatura, possivelmente esses pacientes se encontravam em estágio mais avançado 

evolução e, durante o último ciclo quimioterápico avaliado, tiveram maiores incidências 

de sintomas neuropáticos em membros superiores, inferiores e orofaciais.  

Não se encontrou na literatura uma justificativa para a correlação positiva entre 

estadiamento (T2) e a soma dos escores orofaciais durante último ciclo de quimioterapia 

à base de Oxaliplatina. 

Observou-se outra correlação sem justificativa na literatura  entre o estadiamento 

N e M e a variação do algômetro digital por pressão em membros inferiores, talvez por 

ter ocorrido isoladamente. 

 Diante dos nossos resultados, vimos que a neuropatia periférica à base de 

Oxaliplatina no regime FLOX, iniciou de maneira precoce e progrediu ao longo dos 

ciclos quimioterápicos. Dessa maneira, não conseguimos separar, as sintomatologias, 

em agudas e crônicas, pois em sua grande maioria foram gradativamente se tornando 
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mais intensas e perpetuando até a última semana avaliada e com relatos de sintomas 

persistindo por até seis meses após o término do tratamento. 

 O trabalho trouxe de originalidade a avaliação dos sintomas orofaciais, que 

foram relatados de forma bastante expressiva, sendo os sintomas mais prevalentes após 

a sintomatologia em membros inferiores e, por último, mas também importante, a 

sintomatologia em membros superiores. Outra inovação foi a utilização do algômetro 

digital por pressão em pacientes, já que é comum o seu uso em pesquisas com animais. 

Tal inovação que acrescentou objetividade para a avaliação da neuropatia periférica em 

membros superiores e inferiores, trazendo um dado a mais que foi a avaliação da 

ocorrência de hiperalgesia (pela variação do limiar nociceptivo). 

 O trabalho contribuiu de maneira satisfatória para melhorar a compreensão da 

neurotoxicidade da Oxaliplatina, apesar do mecanismo ainda não ser totalmente 

elucidado. É também esclarecedor em relação a sintomas que se pensavam não ser tão 

importante na prática clínica e que agora podem ser motivos de cautela para permanecer 

com o tratamento. 

 Pretende-se continuar a pesquisa ampliando a investigação sobre a 

sintomatologia orofacial, a investigação sobre a sintomatologia orofacial – pouco citada 

na literatura -, já que a os achados superaram as expectativas e por ser pouco citada na 

literatura. Deseja-se analisar região orofacial, através do uso do algômetro digital por 

pressão em áreas específicas da face, para avaliar possíveis danos nervosos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Em suma, nosso trabalho mostra que: 

 A utilização do questionário (Questionário de Neuropatia aguda e crônica) nos 

permitiu analisar, qualitativamente, o perfil da neurotoxicidade referida pelos 

pacientes, em membros superiores, inferiores e região orofacial, mostrou que 

iniciaram de maneira aguda e se cronificaram até o fim do tratamento. 

 

 A avaliação do grau de neurotoxicidade, de acordo com critérios 

internacionalmente aceitos (CTC-NCI e OSNS), mostrou que a neurotoxicidade 

em membros inferiores é mais significativa que em membros superiores. 

 

  A avaliação quantitativa da hiperalgesia na palma da mão e planta do pé, 

utilizando algômetro digital de pressão, mostrou, de forma inédita, o aumento da 

sensibilidade, mensurada nos dois membros, sendo mais intensa nos membros 

inferiores. 

 

 A proposta do ponto de corte para avaliar do grau de neurotoxicidade em relação 

à variação da medida do algômetro de pressão digital pode ser utilizada como 

forma complementar na prática clínica, a fim de auxiliar na identificação e 

severidade da neurotoxicidade. 

 

 A avaliação qualitativa dos sintomas orofaciais referidos pelo paciente mostrou, 

também de forma inédita, que esses sintomas foram mais prevalentes que os 

sintomas em membros superiores.   

 

 A avaliação qualitativa dos sintomas orofaciais mostrou, de forma inédita que 

houve uma diferença significativa entre homens e mulheres, no último ciclo 

quimioterápico avaliado, o que não foi observado para membros inferiores e 

superiores.  

 

 Foram encontradas correlações significativas entre os dados clínicos/ 

demográficos e as médias do somatório dos escores da sintomatologia e do 

algômetro digital, especificamente: na diferenciação histológica e na soma dos 
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escores de neurotoxicidade em membros superiores e inferiores; entre 

estadiamento e a soma dos escores orofaciais; e no estadiamento do câncer 

colorretal e na variação do algômetro de pressão digital em membros inferiores. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo I - Questionário de Neuropatia Aguda e Crônica 

 

I ) Dados demográficos 

 Número da ficha: ____                                     Data de preenchimento __/__/__ 

Nome ___________________________________________________Sexo: M  F 

Idade: ___ anos       Data de nascimento  __/__/__     Data de preenchimento __/__/__ 

Informação Clínica 

Estádio T__N__M__ 

Esquema de quimioterapia: ________________  

Quantidade de ciclos: ___________ 

Diagnóstico de Doença Metastática/ Recidiva              Data __/__/__ 

Comorbidades: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Medicação em Uso             Motivo          Duração 

 ________________            __________________             _____________________ 

 ________________            __________________             _____________________ 

 ________________            __________________             _____________________ 

 

 

Peso  ____   Kg 

Altura ____ cm 
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II) Sintomas da extremidade superior de neuropatia aguda e crônica 

experimentada durante ou após o uso de quimioterapia baseada em oxaliplatina 

                                                                                        

                                                                                                        Intensidade                                                                                                                               

                                                                                    Dificilmente – Muito (1-5) 

                                                                                         Não incomoda – Incomoda (1-5) 

                                                                                                                             

Formigamento (alfinetada/agulhada)    ( )Sim   ( )Não                     __________                         

Entorpecimento                                      ( )Sim   ( )Não                    __________                

Dificuldade em dizer a diferença entre 

superfícies ásperas/lisas                          ( )Sim  ( )Não                      __________               

Dificuldade em sentir as coisas quentes  ( )Sim   ( )Não                    __________            

Dificuldade de sentir as coisas frias         ( )Sim  ( )Não                     __________             

Sensibilidade maior que o senso normal  ( )Sim  ( )Não                    __________             

Sensação de queimação ou desconforto 

sem frio                                                     ( )Sim  ( )Não                     __________                

Sensação de queimação ou desconforto 

com  frio                                                     ( )Sim  ( )Não                  __________              

Dificuldade em identificar objetos com suas 

mãos.                                                          ( )Sim   ( )Não                  __________             

Movimentos involuntários com as mãos    

                                                                   ( )Sim  ( )Não                    __________           

 

Grau de Neurotoxicidade:____________ 
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III) Sintomas da extremidade inferior de neuropatia aguda e crônica 

experimentada durante ou após o uso de quimioterapia baseada em oxaliplatina 

    

                                                                                                       Intensidade                                                                                                                               

                                                                                    Dificilmente – Muito (1-5) 

                                                                                        Não incomoda – Incomoda (1-5) 

                                                                                                                             

Formigamento (alfinetada/agulhada)    ( )Sim   ( )Não                     __________                         

Entorpecimento                                      ( )Sim   ( )Não                    __________                

Dificuldade em dizer a diferença entre 

superfícies ásperas/lisas                          ( )Sim  ( )Não                      __________               

Dificuldade em sentir as coisas quentes  ( )Sim   ( )Não                    __________            

Dificuldade de sentir as coisas frias         ( )Sim  ( )Não                     __________             

Sensibilidade maior que o senso normal  ( )Sim  ( )Não                    __________             

Sensação de queimação ou desconforto 

sem frio                                                     ( )Sim  ( )Não                     __________                

Sensação de queimação ou desconforto 

com  frio                                                     ( )Sim  ( )Não                   __________              

Sentir peso nas pernas.                               ( )Sim   ( )Não                  __________       

 

Grau de Neurotoxicidade:___________ 
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 IV) Sintomas oral/facial da neuropatia aguda e crônica experimentada durante ou 

após o uso de quimioterapia baseada em oxaliplatina 

 

                                                                                                      Intensidade                                                                                                                               

                                                                                    Dificilmente – Muito (1-5) 

                                                                                        Não incomoda – Incomoda (1-5) 

                                                                                                                             

Dor no maxilar                                 ( )Sim   ( )Não                        __________                         

Pálpebras caídas                                ( )Sim   ( )Não                       __________                

Desconforto na garganta                    ( )Sim  ( )Não                        __________               

Dor de ouvido                                     ( )Sim   ( )Não                      __________            

Formigamento na boca                        ( )Sim  ( )Não                      __________             

Dificuldade coma fala                          ( )Sim  ( )Não                      __________             

Queimação ou desconforto nos olhos  ( )Sim  ( )Não                    __________                

Perda de visão                                        ( )Sim  ( )Não                   __________              

Sensação de choque/dor nas costas       ( )Sim   ( )Não                  __________  

Problemas com a respiração                  ( )Sim   ( )Não                  __________                     

 

V) Quantificação Basal da Resposta Hiperálgica com Dispositivo de von-Frey

  

 

Registro        1           2           3       Média 

Mão          ____      ____      ____     ____      

Pé               ____       ____       ____      ____      

 

  



 
 

118 
 

Anexo II - TCLE 

 

AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA E DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E 

DEMOGRÁFICAS DA NEUROPATIA SENSITIVA PERIFÉRICA ASSIM COMO 

DA OCORRÊNCIA DE HIPERALGESIA EM PACIENTES COM CÂNCER 

COLORRETAL TRATADOS COM REGIMES QUIMIOTERÁPICOS À BASE DE 

OXALIPLATINA NO HOSPITAL HAROLDO JUAÇABA - INSTITUTO DO 

CÂNCER DO CEARÁ. 

 

Neste momento, você receberá um tratamento com remédios injetáveis através 

da corrente sanguínea para combater as células do tumor que se originaram no cólon e 

reto. Os remédios indicados pelo seu médico são os mais eficazes, no combate a doença, 

disponíveis para o atual momento. Entretanto, estas medicações costumam provocar 

sinais e sintomas como formigamento nas mãos e nos pés (alfinetadas e agulhadas), 

sensação de queimação ou desconforto ao tocar objetos gelados, movimentos 

involuntários com as mãos ou com os pés e sensibilidade maior que o senso normal, e 

ainda algumas outras alterações de sensibilidade nas mãos e pés. 

O Hospital Haroldo Juaçaba - Instituto do Câncer do Ceará e o Departamento de 

Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina da UFC estão promovendo uma 

pesquisa que pretende estudar os efeitos indesejáveis destes medicamentos. Você é 

nosso convidado a participar de um estudo sobre a toxicidade para os nervos provocada 

pela quimioterapia baseada nas drogas Oxaliplatina e 5- fluorouracil. Os dados obtidos 

pelo estudo servirão para que se possa diminuir futuramente estes efeitos indesejáveis. 

Para tanto, você deverá comparecer ao hospital em consultas ao final de cada 

ciclo de quimioterapia, nos dias determinados, para realizar uma avaliação médica. Será 

aplicado um questionário simples sobre alterações de sensibilidade nas mãos e pés 

desenvolvidos durante o tratamento, além de exame físico pertinente.  

Um teste eletrônico de sensibilidade será aplicado em cada consulta. Para a 

realização desse teste utiliza-se um equipamento, (chamado Analgesímetro de Von 

Frey) que fará uma pressão crescente com o auxilio de uma ponteira. A ponteira será 

colocada em contado com a palma da sua mão direita e esquerda e eventualmente no pé 

do mesmo lado e a pressão será interrompida quando você referir um pouco de dor. Esta 
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dor é de leve intensidade neste momento. O aparelho não provoca nenhum tipo de lesão 

ou ferimentos nas mãos ou pés. Ou seja, trata-se de um teste sem sofrimento algum.  

          Sua identidade será mantida em sigilo, sendo a divulgação dos resultados dos 

exames totalmente proibida a terceiros, ficando restrita à discussão em ambiente 

acadêmico com propósito científico, sem qualquer possibilidade de identificação dos 

pacientes por outros componentes da equipe de saúde, exceto pelos responsáveis diretos 

por seu tratamento.  

A sua participação deverá ser voluntária e consciente. Você não receberá 

qualquer pagamento por sua participação neste estudo. Em qualquer momento, você terá 

o direito de desistir da pesquisa sem necessidade de dar explicações. A eventual 

desistência não acarretará prejuízo ou discriminação quanto à manutenção do seu 

tratamento. 

 

EU CONCORDO LIVREMENTE EM PARTICIPAR DESTE ESTUDO  

 

Eu declaro que expliquei este protocolo de estudo, com todos os detalhes necessários 

para o (a) paciente (ou seu responsável legal) 

____________________________________________ .   No meu julgamento, houve 

acesso a todas as informações disponíveis, para que se possa fazer uma decisão 

informada. 

Assinatura da pessoa que obteve o consentimento _____________________________ 

Data ____/____/____ 

Nome da pessoa _________________________________ CRM/CPF_____________ 

 

____________________________          ________       ________________________                           

NOME DO SUJEITO DA PESQUISA        DATA                         ASSINATURA 
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Anexo III – Interrelação entre todos os parâmetros de neurotoxicidade e ensaios de 

nocicepção. 

 

    
Soma 

OF 

Soma 

MS 

Soma 

MI VF Pé 

VF 

Mão 

Semana 0.1       

Soma OF r - 0,000 0,000 0,000 0,000 

  p-Valor - 1,000 1,000 1,000 1,000 

Soma MS r - - 0,000 0,000 0,000 

  p-Valor - - 1,000 1,000 1,000 

Soma MI r - - - 0,000 0,000 

  p-Valor - - - 1,000 1,000 

VF Pé r - - - - 0,321
*
 

  p-Valor - - - - 0,029 

VF Mão r - - - - - 

  p-Valor - - - - - 

Semana 3.1       

Soma OF r - 0,185 0,266 0,043 -0,034 

  p-Valor - 0,219 0,074 0,775 0,825 

Soma MS r - - 0,388
*
 0,044 -0,114 

  p-Valor - - 0,008 0,774 0,452 

Soma MI r - - - -0,245 -0,217 

  p-Valor - - - 0,100 0,147 

VF Pé r - - - - 0,375
*
 

  p-Valor - - - - 0,010 

VF Mão r - - - - - 

  p-Valor - - - - - 

Semana 5.1       

Soma OF r - 0,304
*
 0,289 -0,106 -0,101 

  p-Valor - 0,040 0,051 0,484 0,504 

Soma MS r - - 0,301
*
 0,125 -0,057 

  p-Valor - - 0,042 0,408 0,705 

Soma MI r - - - -0,142 -0,034 

  p-Valor - - - 0,348 0,823 

VF Pé r - - - - 0,559
*
 

  p-Valor - - - - <0,001 

VF Mão r - - - - - 

  p-Valor - - - - - 

Semana 1.2       

Soma OF r - 0,444
*
 0,437

*
 -0,113 -0,026 

  p-Valor - 0,002 0,002 0,456 0,863 

Soma MS r - - 0,663
*
 -0,105 -0,014 

  p-Valor - - <0,001 0,489 0,927 

Soma MI r - - - -0,056 -0,127 
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  p-Valor - - - 0,710 0,402 

VF Pé r - - - - 0,654
*
 

  p-Valor - - - - <0,001 

VF Mão r - - - - - 

  p-Valor - - - - - 

Semana 3.2       

Soma OF r - 0,554
*
 0,564

*
 -0,186 -0,132 

  p-Valor - <0,001 <0,001 0,217 0,381 

Soma MS r - - 0,536
*
 0,065 -0,059 

  p-Valor - - 0,000 0,668 0,696 

Soma MI r - - - -0,156 -0,005 

  p-Valor - - - 0,299 0,973 

VF Pé r - - - - 0,661
*
 

  p-Valor - - - - <0,001 

VF Mão r - - - - - 

  p-Valor - - - - - 

Semana 5.2       

Soma OF r - 0,584
*
 0,601

*
 -0,428

*
 -0,225 

  p-Valor - <0,001 <0,001 0,003 0,133 

Soma MS r - - 0,642
*
 -0,132 -0,133 

  p-Valor - - 0,000 0,380 0,379 

Soma MI r - - - -0,137 -0,138 

  p-Valor - - - 0,363 0,362 

VF Pé r - - - - 0,551
*
 

  p-Valor - - - - <0,001 

VF Mão r - - - - - 

  p-Valor - - - - - 

Semana 1.3       

Soma OF r - 0,327
*
 0,536

*
 -0,100 -0,154 

  p-Valor - 0,029 <0,001 0,512 0,312 

Soma MS r - - 0,575
*
 -0,100 0,020 

  p-Valor - - 0,000 0,513 0,897 

Soma MI r - - - -0,113 -0,004 

  p-Valor - - - 0,459 0,980 

VF Pé r - - - - 0,623
*
 

  p-Valor - - - - <0,001 

VF Mão r - - - - - 

  p-Valor - - - - - 

Semana 3.3       

Soma OF r - 0,262 0,310
*
 -0,205 -0,221 

  p-Valor - 0,082 0,038 0,176 0,145 

Soma MS r - - 0,594
*
 -0,043 0,198 

  p-Valor - - 0,000 0,778 0,192 

Soma MI r - - - -0,126 0,032 

  p-Valor - - - 0,410 0,836 

VF Pé r - - - - 0,451
*
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  p-Valor - - - - 0,002 

VF Mão r - - - - - 

  p-Valor - - - - - 

Semana 5.3       

Soma OF r - 0,219 0,333
*
 -0,178 -0,258 

  p-Valor - 0,148 0,025 0,241 0,087 

Soma MS r - - 0,530
*
 -0,286 0,023 

  p-Valor - - <0,001 0,057 0,883 

Soma MI r - - - -0,299
*
 0,112 

  p-Valor - - - 0,046 0,463 

VF Pé r - - - - 0,283 

  p-Valor - - - - 0,060 

VF Mão r - - - - - 

  p-Valor - - - - - 

*p<0,05, correlação de Spearman. 
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Anexo IV– FOLHA DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 


