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RESUMO 
 

Avaliação da farmacovigilância na quimioterapia antineoplásica com o 
protocolo FEC (5-fluorouracil, epirrubicina e ciclofosfamida) em pacientes com 
câncer de mama. Ana Hermínia Portela Bandeira de Melo Falcão. Orientadora: 
Profa. Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes. Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia do Departamento de Fisiologia e 
Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará para 
obtenção do grau de Mestre em Farmacologia Clínica. Fortaleza, 2009. 

 
A farmacovigilância é a ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e 
prevenção de reações adversas ou quaisquer outros possíveis problemas 
relacionados a medicamentos. No Brasil, a farmacovigilância encontra-se em 
desenvolvimento. Ainda não está completamente disseminada a cultura da 
notificação espontânea, principalmente na oncologia, onde a ocorrência de reação 
adversa passa muitas vezes despercebida por ser considerada como um evento 
esperado, e, portanto, sem importância significativa. Este estudo avaliou as ações de 
farmacovigilância desenvolvidas numa instituição hospitalar da cidade de Teresina-
PI, através da monitorização de pacientes portadores de câncer de mama 
submetidos à terapia antineoplásica com o regime de combinação FEC. Para isso, 
foi realizada uma investigação baseada em uma revisão dos prontuários desses 
pacientes para detectar o registro: de reações adversas decorrentes da 
quimioterapia antineoplásica vigente e da distinção das mesmas, segundo os graus 
de severidade estabelecidos pelo National Cancer Institute (NCI); de intercorrências 
clínicas devido à RAM ocorridas durante a terapia e de possíveis alterações no plano 
do tratamento protocolado (atrasos na realização dos ciclos de quimioterapia ou 
suspensão temporária da terapia, reduções das doses preconizadas) relacionadas 
com reações adversas. De todas as reações adversas observadas durante a 
investigação, 2,07% foram registradas em não conformidade com a terminologia 
qualitativa adotada pelo NCI e 15,06% não foram graduadas quanto à severidade; 
além disso, 100% das RAMs não foram notificadas à autoridade sanitária 
competente (ANVISA) e não existe um banco de dados institucional com essas 
reações adversas. Foram ainda identificadas 17 (70,83%) intervenções clínicas 
devido à RAM realizadas em nível ambulatorial e 7 (29,17%) intervenções clínicas 
devido à RAM que exigiram a hospitalização do paciente; atrasos ou suspensão 
temporária da realização dos ciclos de quimioterapia, com 8,70% decorrentes de 
causas clínicas, entre estas reações adversas; e 8 (5,84%) casos de redução das 
doses protocoladas devido à presença e severidade de reações adversas. Conclui-
se que as ações de farmacovigilância da instituição hospitalar ainda são incipientes, 
com falhas organizacionais que diminuem a confiabilidade das informações 
registradas; além disso, houve a comprovação da importância da farmacovigilância 
em oncologia, onde a toxicidade dos fármacos utilizados pode ser considerada fator 
limitante primário para uma prática terapêutica ideal. 
 
Palavras-chave: Reações Adversas a Medicamentos (RAMs), Farmacovigilância, 
Oncologia, Prontuários. 
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ABSTRACT 
 
Evaluation of pharmacovigilance in cancer chemotherapy with the FEC 
protocol (5-fluorouracil, in combination with epirubicin and cyclophosphamide) 
in patients with breast cancer. Ana Hermínia Portela Bandeira de Melo Falcão. 
Supervisor: Professor Dr. Maria Elisabete Amaral de Moraes. Dissertation submitted 
to the Post-Graduate Studies in Pharmacology, Department of Physiology and 
Pharmacology, School of Medicine, Federal University of Ceará, to obtain a Master’s 
degree in Clinical Pharmacology. Fortaleza, 2009. 
 
Pharmacovigilance is the science concerning the detection, assessment, 
understanding and prevention of adverse reactions or any other possible drug-related 
problems. In Brazil, pharmacovigilance is in the developmental stage. The culture of 
spontaneous reporting not yet fully spread, especially in oncology, where the 
occurrence of adverse reaction is often unnoticed because it is considered as an 
expected event, and therefore immaterial. This study evaluated the 
pharmacovigilance actions carried out at a hospital in the city of Teresina, PI, through 
the monitoring of patients with breast cancer undergoing anticancer therapy with the 
FEC protocol. An investigation was undertaken based on a review of the medical 
records of these patients to detect the registry: of adverse reactions resulting from 
cancer chemotherapy and the distinction of them according to the degrees of severity 
established by the National Cancer Institute (NCI); of clinical interventions due to 
ADR that occurred during therapy and possible changes in the plan of treatment 
protocol (delays in the achievement of cycles of chemotherapy or temporary 
suspension of therapy, reductions in the recommended doses) related with adverse 
reactions. Of all the adverse reactions observed during the investigation, 2,07% were 
not registered in accordance with the terminology adopted by NCI qualitative and 
15,06% were not graded as to severity. In addition, 100% of ADRs were not reported 
to the recognized health authority (ANVISA) and there is not an institutional database 
with these adverse reactions. There were also 17 identified (70,83%) clinical 
interventions due to ADR performed on an outpatient basid and 7 (29,17%) clinical 
interventions due to ADR that required hospitalization of the patient; delays or 
temporary suspension of achievement of cycles of chemotherapy with 8,70% due to 
clinical causes among these adverse reactions;  and 8 (5,84%) cases of dose 
reduction due to the presence and severity of adverse reactions. It is concluded that 
the pharmacovigilance actions of the hospital are still preliminary, with organizational 
flaws that reduce the reliability of the information recorded. In addition, there was 
evidence of the importance of pharmacovigilance in oncology, where the toxicity of 
drugs used may be considered a limiting factor necessary for an ideal therapeutic 
practice. 
 
Keywords: Adverse Drug Reactions (ADRs), Pharmacovigilance, Oncology, Medical 
records.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer de Mama 

 

O câncer é uma doença caracterizada pela multiplicação e propagação 

descontroladas no corpo de formas anormais das próprias células corporais. As 

células cancerosas manifestam, em graus variáveis, quatro características que as 

distinguem das células normais: proliferação não controlada pelos processos que 

normalmente regulam a divisão celular e o crescimento dos tecidos; 

desdiferenciação e perda da função; poder de invasão e capacidade de 

metastizar-se, isto é, disseminar-se para outras partes do corpo (RANG et al., 2007).  

Para o Instituto Nacional de Câncer (2009), o câncer “é o nome dado a 

um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo 

espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo”. 

O câncer de mama encontra-se entre os principais tipos de câncer, sendo 

o segundo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. A cada 

ano, cerca de 22% dos casos novos de câncer em mulheres são de mama. Dados 

estimados pelo Ministério da Saúde do Brasil para 2008 mostraram que o câncer de 

mama é o segundo em incidência no sexo feminino, perdendo apenas para o câncer 

de pele do tipo não melanoma, com um número de 49.400 casos novos neste ano, 

com um risco estimado de 51 casos a cada 100 mil mulheres. Na região Sudeste, o 

câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres com um risco estimado de 68 

casos novos por 100 mil. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, esse 

tipo de câncer também é o mais frequente nas mulheres das regiões Sul 

(67/100.000), Centro-Oeste (38/100.000) e Nordeste (28/100.000). Na região Norte, 

é o segundo tumor mais incidente (16/100.000) (INCA, 2007). 

Os fatores de risco, os quais aumentam a possibilidade de a mulher 

desenvolver a doença, incluem história pessoal e familiar de câncer de mama, 

história pessoal de câncer de útero ou de ovário, doença benigna da mama (como 

hiperplasia epitelial), início precoce e término tardio da menstruação, ausência de 
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gestações ou gestações tardias, uso de hormônios exógenos, exposição à radiação, 

consumo de álcool, obesidade e dieta hiperlipídica (ALMEIDA, 2004). 

Apesar de ser considerado um câncer de relativamente bom prognóstico, 

se diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer de 

mama continuam elevadas no Brasil, muito provavelmente porque a doença ainda é 

detectada em estágios avançados (INCA, 2007), ou seja, quando a doença já é local 

(mama) e regional (linfonodos axilares e supraclaviculares avançados) ou já tem 

metástases à distância (osso, pulmão, fígado), isto é, são diagnosticadas já nos 

estágios III e IV (GIL, 2007). Na população mundial, a sobrevida média após cinco 

anos é de 61% (INCA, 2007). 

 

1.2 O Papel da Quimioterapia no Tratamento do Câncer de Mama  

 

A cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia são, isolada ou 

associadamente, os principais métodos terapêuticos aplicáveis ao câncer de mama. 

O papel de cada um deles irá depender do tipo de tumor e do estágio de seu 

desenvolvimento (RANG et al., 2007).  

Atualmente, distinguem-se três formas de quimioterapia no tratamento do 

câncer de mama: (1) Primária ou neoadjuvante, na qual se realizam alguns ciclos 

com a finalidade de reduzir o volume tumoral e tornar casos, a princípio inoperáveis, 

em operáveis; (2) Adjuvante, na qual o intuito é destruir micrometástases após a 

terapêutica locorregial, estando, pois, indicada nas fases iniciais da doença; (3) 

Paliativa, em que o tratamento visa apenas à melhora momentânea da paciente, 

sendo indicada em casos avançados ou inoperáveis, com a finalidade de melhorar a 

qualidade de vida (GEBRIM et al., 2005). 

Desde a década de 60, surgiram avanços na abordagem do câncer de 

mama, assim como de outras neoplasias, com a utilização de quimioterapia 

combinada. A poliquimioterapia permite que drogas atuantes em diferentes pontos 

do ciclo celular possam ser administradas simultaneamente e em menor dose, 

aumentando a eficácia e diminuindo a toxicidade (GEBRIM et al., 2005). Dentre os 

esquemas de combinações de quimioterapia antineoplásica extremamente usados 

na terapia do câncer de mama cita-se o FEC 100 (5-Fluorouracil 500 mg/m2, 
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Epirrubicina 100 mg/m2 e Ciclofosfamida 500 mg/m2 no primeiro dia por via 

intravenosa, repetindo o ciclo a cada 21 dias por um total de 6 ciclos). Podem ser 

necessárias modificações na dose e no plano de tratamento de acordo com o 

“status” de performance, da função hepática e/ou renal no início do tratamento, da 

toxicidade e da resposta individual da paciente (CHU et al., 2001). 

 

1.3 Esquema de Combinação FEC – Mecanismo de Ação 

 

O fluorouracil (5-FU), uma pirimidina fluorada desenvolvida em 1957 

(ERLICHMAN et al., 1988), é preparado a partir da substituição de um átomo de 

hidrogênio por outro estável de flúor na posição 5 da molécula de uracil (Figura 01). 

Este sítio específico de substituição no anel pirimidina foi selecionado porque ele 

pode inibir a subsequente conversão do nucleotídio uracil em nucleotídio timina 

(PINEDO & PETERS, 1988).  

  

 

 

 

O 5-FU é uma pró-droga e, como tal, requer conversão enzimática no 

nucleotídio para exercer a sua atividade citotóxica. Dessa forma, o fluorouracil, após 

a conversão intracelular em monofosfato de 5-fluoro-2-desoxiuridina (FdUMP), 

através de uma variedade de vias metabólicas, atua como potente antimetabólico 

que se liga à enzima timidilato sintetase, inibindo-a (McCARTHY et al., 1998). O 

FdUMP e o cofator folato, o 5,10-metileno tetraidrofolato, formam um complexo 

estável com a timidilato sintetase, o qual consiste em inibição persistente desta 

enzima. Tal atividade resulta em deleção de timidina, um constituinte necessário do 

ácido desoxirribonucleico (DNA), e consequentemente, em comprometimento da 

FIGURA 01 - Estrutura da molécula do Fluorouracil (CHU & DEVITA, 2001). 
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síntese de DNA e do crescimento celular. O metabolismo do fluorouracil também 

produz um intermediário crítico, o trifosfato de 5-fluorouridina (FUTP), que se 

incorpora no ácido ribonucleico (RNA) e interfere na sua função. O fluorouracil, como 

trifosfato de fluorodesoxiuridina (FdUTP), também pode incorporar-se ao DNA, 

produzindo quebras de filamento único que contribuem para a citotoxicidade 

(CHABNER et al., 2003; PINEDO & PETERS, 1988) (Figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

O efeito do fluorouracil sobre células vivas é limitado, principalmente para 

aquelas em fase proliferativa, mas células em fases S e G2 são quase todas 

afetadas, produzindo efeito em estágios específicos do ciclo celular (PINEDO & 

PETERS, 1988). 

FIGURA 02 - Ativação metabólica do 5-FU (CHU & DEVITA, 2001). 
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A epirrubicina é um antibiótico glicosídico do grupo químico das 

antraciclinas. Os antibióticos antraciclínicos estão entre as classes mais ativas de 

compostos antineoplásicos, os quais possuem em sua estrutura química um anel de 

tetraciclina atado por uma ligação glicosídica a um açúcar incomum, a daunosamina. 

Esta classe de agentes citotóxicos contém, ainda, componentes quinona e 

hidroquinona em anéis adjacentes, que lhes permitem atuar como agentes 

aceptores e doadores de elétrons. O valor clínico das antraciclinas, principalmente 

da mais utilizada, a doxorrubicina, é limitado pela ocorrência de miocardiopatia 

incomum e frequentemente irreversível, cujo desenvolvimento está relacionado com 

a dose total do fármaco (CHABNER et al., 2003). A epirrubicina (4’-epidoxorrubicina) 

foi a primeira droga derivada da doxorrubicina com o intuito de reduzir a 

cardiotoxicidade e manter o mesmo espectro de ação antitumoral da doxorrubicina. 

Ela difere da doxorrubicina apenas na configuração do átomo 4’-C: na doxorrubicina, 

a hidroxila (OH) ligada a este grupo é orientada em uma configuração axial, 

enquanto na epirrubicina tem configuração equatorial. Esta pequena modificação 

estrutural leva a importantes modificações no peso molecular e na atividade desta 

droga (Figuras 03 e 04) (COSTA, 1996). 

 

 

 FIGURA 03 - Estrutura química da Doxorrubicina (CHU & DEVITA, 2001). 
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Os membros da família das antraciclinas possuem várias ações 

citotóxicas. Esses compostos são capazes de intercalar-se com o DNA, 

particularmente entre os pares de bases, e assim inibem a DNA e RNA polimerases 

e a síntese de ácidos nucléicos (DE BEER et al., 2001). Entretanto, acredita-se que 

a principal ação citotóxica dos antibióticos antraciclínicos seja mediada através de 

um efeito sobre a topoisomerase II (uma DNA girase), cuja atividade está 

acentuadamente aumentada nas células em proliferação. A importância da enzima 

reside no fato de, durante a replicação da hélice de DNA, ser necessário que ocorra 

um giro reversível em torno da forquilha de replicação para impedir que a molécula-

filha de DNA se torne irremediavelmente emaranhada durante a segregação 

mitótica. O giro em torno do eixo é produzido pela topoisomerase II, que efetua um 

corte em ambos os filamentos do DNA e, subsequentemente, procede à reunião das 

rupturas. Uma antraciclina, ao intercalar-se no DNA, seu efeito consiste, 

basicamente, em estabilizar o complexo DNA-topoisomerase II após a ruptura dos 

filamentos (RANG et al., 2007), ação que impede o reparo das rupturas do DNA 

criadas pela enzima desencadeando, assim, a cisão do DNA (TEWEY et al., 1984). 

Além disso, a molécula de DNA é danificada por radicais livres gerados pelas 

antraciclinas em solução e nos tecidos tanto normais quanto malignos, em virtude de 

seu grupo quinona (IKEDA et al., 1999). As antraciclinas reagem com o citocromo 

P450 redutase na presença de NADPH (nicotinamida adenina dinucleotídio 

fosfatase) para formar radicais intermediários de semiquinonas, os quais, por sua 

vez, podem reagir com oxigênio para produzir radicais superóxidos; estes podem 

FIGURA 04 - Estrutura química da Epirrubicina (CHU & DEVITA, 2001). 
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gerar peróxido de hidrogênio e radicais hidroxilas, que atacam o DNA e oxidam as 

suas bases. As reações de transferência de elétrons intramoleculares dos 

intermediários semiquinonas resultam na geração de peróxidos lipídicos, óxido 

nítrico e outros radicais destrutivos. Epirrubicina e outras antraciclinas também 

podem interagir com as membranas celulares, produzindo peróxidos lipídicos e 

alterando suas funções, o que pode desempenhar um importante papel tanto nas 

ações antitumorais desses fármacos quanto na cardiotoxicidade por eles causada 

(MYERS, 1988; SERRANO et al., 1999). 

A exposição de células às antraciclinas resulta em apoptose; os 

mediadores desse processo incluem o sensor de lesão do DNA, p53, e caspases 

(proteases) ativadas (FRIESEN et al., 1996). 

A Ciclofosfamida é um éster fosforamídico cíclico (Figura 05), que foi 

sintetizado em 1958 e está no grupo dos agentes alquilantes mostardas 

nitrogenadas. As ações farmacológicas mais importantes dos agentes alquilantes 

são aquelas que afetam a síntese do DNA e a divisão celular. A capacidade desses 

fármacos de interferir na integridade e na função do DNA em tecidos de rápida 

proliferação fornece a base para suas aplicações terapêuticas e para muitas de suas 

propriedades tóxicas (CHABNER et al., 2003).  

 

 

 

 

 FIGURA 05 - Estrutura molecular da Ciclofosfamida (CHU & DEVITA, 2001). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 31

Assim, os efeitos quimioterápicos e citotóxicos da ciclofosfamida parecem 

estar relacionados com a sua habilidade em estabelecer ligações covalentes com as 

bases nitrogenadas do DNA, através de grupos alquilas, ou seja, através de radicais 

de hidrocarbonetos que se ligam a cadeias principais de compostos orgânicos. O 

nitrogênio na posição 7 (N7) da guanina, por ser fortemente nucleofílico, é 

particularmente suscetível à formação de uma ligação covalente com os agentes 

alquilantes bifuncionais (como a ciclofosfamida) e constitui provavelmente o principal 

alvo molecular para alquilação no DNA, embora o N1 e N3 da adenina e o N3 da 

citosina também possam ser afetados. Um agente bifuncional, em virtude de sua 

capacidade de reagir com dois grupos, pode produzir ligações cruzadas intracadeia 

ou intercadeia. Isto pode interferir não apenas na transcrição, como também na 

replicação, que provavelmente constitui o efeito crítico dos agentes alquilantes 

antineoplásicos. A principal ação é observada durante a replicação do DNA, quando 

algumas de suas partes não são pareadas e ficam mais suscetíveis à alquilação, isto 

é, os efeitos manifestam-se durante a fase S, resultando em bloqueio na fase G2 e 

morte celular apoptótica subsequente (CHABNER et al., 2003; HASKELL, 1990). 

O fator crucial da terapia com ciclofosfamida e de seus efeitos colaterais é 

a necessidade da ativação metabólica. Por ser uma pró-droga, a ciclofosfamida tem 

seus metabólitos ativos originados preferencialmente no fígado, e em menor 

extensão em outros tecidos (FRAISER et al., 1991). Depois da administração oral ou 

intravenosa, a ciclofosfamida é ativada pelo sistema de oxidase de função mista do 

citocromo P450 hepático, sendo inicialmente convertida em 4-hidroxiciclofosfamida, 

que está em equilíbrio dinâmico com o tautômero acíclico, aldosfosfamida. A 4-

hidroxiciclofosfamida pode ser ainda oxidada pela aldeído oxidase no fígado ou no 

tecido tumoral e, talvez, por outras enzimas, produzindo os metabólitos 

carboxifosfamida e 4-cetociclofosfamida, que não possuem atividade biológica 

significativa. Parece que a lesão hepática é minimizada por essas reações 

secundárias, enquanto quantidades significativas dos metabólitos ativos, como a 4-

hidroxiciclofosfamida e seu tautômero, a aldosfosfamida, são transportadas, até os 

locais-alvo pelo sistema circulatório. Nas células tumorais, a aldosfosfamida sofre 

clivagem espontânea, com produção de quantidades estequiométricas de mostarda 

de fosforamida (uma mostarda nitrogenada) e acroleína. Dos compostos acima, a 

mostarda de fosforamida parece ser a principal espécie alquilante, sendo 
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responsável pela atividade terapêutica e a maioria da toxicidade da ciclofosfamida. A 

acroleína, no entanto, é responsável pela toxicidade na bexiga observada durante a 

terapia com ciclofosfamida (TEW et al., 2001) (Figura 06). 

 

 

 

 

 

Esses agentes antineoplásicos componentes do esquema de combinação 

FEC, assim como os demais utilizados atualmente, afetam apenas o processo de 

divisão das células cancerosas, isto é, tratam-se de agentes antiproliferativos. Esses 

fármacos não exercem nenhum efeito inibitório específico sobre o poder de invasão, 

a perda de diferenciação ou a tendência a sofrer metástases (RANG et al., 2007). 

 

FIGURA 06 - Metabolismo da Ciclofosfamida (CHABNER et al., 2003). 
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1.4 Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância: Bases Conceituais, Históricas 

e Operacionais 

 

A epidemiologia do medicamento, em seu estudo mais básico, é a história 

do fármaco na medicina e na saúde. A Farmacoepidemiologia é um campo de 

estudo que constitui uma ponte entre a farmacologia, a terapêutica, a epidemiologia 

e a estatística (LAPORTE et al., 1983).  

Hartzema, Porta e Hugh (1991) conceituam a Farmacoepidemiologia 

como “a aplicação do raciocínio e método epidemiológicos ao estudo dos efeitos, 

tanto benéficos quanto adversos, e do uso dos medicamentos na população”. Entre 

suas vertentes que buscam conhecer, analisar e avaliar o impacto dos 

medicamentos sobre as populações humanas destaca-se a Farmacovigilância 

(TOGNONI & LAPORTE, 1989). 

A Farmacovigilância é a ciência que analisa e classifica as suspeitas de 

reações adversas aos medicamentos, levantando hipóteses, analisando, validando 

ou descartando a possibilidade dessas reações. Assim, a Farmacovigilância consiste 

em atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de reações 

adversas ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados a medicamentos 

(SOBRAFO & ANVISA, 2007). 

Segundo Sevalho (2003), a Farmacovigilância ou Vigilância 

Pós-comercialização são sinônimos referentes ao mesmo processo de detecção, 

acompanhamento e controle de problemas decorrentes do uso já legalmente 

autorizado e generalizado de medicamentos. Isso corresponde aos procedimentos 

que na farmacologia clínica são chamados “Estudos Fase IV”, descritos por Naranjo 

e Busto (1992) como sendo uma necessidade complementar aos ensaios clínicos 

Fases I, II e III feitos em seres humanos antes da liberação do medicamento para 

utilização na população em geral. Após o desenvolvimento de um medicamento 

novo, definido pelos autores como “aquele ainda não comercializado em tempo ou 

em quantidades suficientes para que seja possível determinar suas segurança e 

eficácia”, são realizados os estudos pré-clínicos para investigação de suas 

atividades farmacológicas e toxicológicas in vitro e em animais. Posteriormente, com 

a aprovação pré-clínica do medicamento novo, são postos em andamento os 
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ensaios clínicos Fase I, feitos em voluntários saudáveis para investigar a segurança 

e a farmacocinética, os ensaios clínicos Fase II, quando já em pacientes são 

estudadas a eficácia e a segurança em comparação com outros medicamentos 

conhecidos e, finalmente, os ensaios clínicos controlados randomizados Fase III 

para mensuração da segurança e da eficácia do medicamento em amostras 

probabilísticas da população. De acordo com os resultados dos testes em seres 

humanos, pode então, ser autorizada a comercialização do medicamento 

(SEVALHO, 2003). 

Ocorre, no entanto, que até mesmo os ensaios clínicos controlados 

randomizados apresentam, quanto à segurança, determinadas limitações inerentes 

ao seu desenho experimental. Assim é que, devido ao número de indivíduos 

estudados, efeitos raros podem não ser detectados, e em função do tempo de 

duração do ensaio, efeitos decorrentes do uso prolongado do medicamento podem 

não ser revelados. Além do que, por força do próprio controle experimental a que 

são submetidas as populações participantes da investigação, não devem acontecer 

impropriedades nem por parte dos prescritores ao receitarem o medicamento, nem 

por parte dos usuários no cumprimento das prescrições. Como também, ainda em 

razão do controle experimental, não deverão estar entre os pacientes participantes 

aqueles que possam representar riscos para o estudo por apresentarem problemas 

clínicos ou situações outras que venham a comprometer o pretendido tratamento, 

pelo organismo humano, do medicamento testado. Entre estes riscos estão, por 

exemplo, doenças que não sejam alvo direto dos testes, uso concomitante de outros 

fármacos, ou pertencimento a grupos populacionais específicos, como grávidas, 

crianças e idosos. Portanto, o controle do fármaco após comercialização, 

denominado de estudos pós-marketing, estudos fase IV ou farmacovigilância, é visto 

como essencial em relação aos medicamentos, pois proporciona a avaliação do seu 

uso em grandes populações sem o controle experimental dos ensaios clínicos 

(NIES, 2003; SEVALHO, 2003). 

Como afirma Strom (1991): “A história da regulação de medicamentos 

corre paralela à história dos maiores desastres envolvendo reações adversas.” De 

fato, em 1961, à época da tragédia da talidomida, quando bebês nasceram com uma 

malformação congênita, a focomelia (crianças com braços e pernas em forma de 

nadadeiras de focas), após uso por mulheres grávidas de um medicamento 
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considerado “seguro” e utilizado como antiemético, iniciaram-se as discussões para 

abordar questões de segurança relacionadas aos medicamentos, culminando com a 

aprovação nos EUA da emenda Kefauver-Harris, que ampliou o poder do Food and 

Drug Administration (FDA), o órgão regulador de medicamentos mais importante do 

mundo, e tornou mais rigorosas as exigências legais para comprovação da 

segurança dos fármacos (SEVALHO, 2003; SOBRAFO & ANVISA, 2007). 

Diante do considerado, com o intuito de evitar novas tragédias, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1968, criou um projeto de pesquisa piloto 

para a monitorização internacional de medicamentos e desenvolvimento de um 

sistema aplicável internacionalmente na identificação prévia de reações adversas a 

medicamentos desconhecidos ou pouco estudados. Posteriormente este projeto 

oficializou-se como Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos, sob 

coordenação do Uppsala Monitoring Centre em Uppsala, Suécia. Vários países 

fazem parte deste programa através dos seus centros de farmacovigilância. Este 

centro tem como principal função administrar a base de dados internacional de 

notificações de reações adversas a medicamentos recebidas dos centros nacionais 

(SOBRAFO & ANVISA, 2007). 

O Brasil foi admitido no Programa Internacional de Monitorização de 

Medicamentos da OMS como o sexagésimo segundo país membro oficial, em 03 de 

agosto de 2001, devido à criação do Centro Nacional de Monitorização de 

Medicamentos (CNMM), através da portaria no 696 do Ministério da Saúde (MS). O 

CNMM está estabelecido na Unidade de Farmacovigilância (UFARM) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e tem como função planejar, coordenar e 

supervisionar o processo de diretrizes e normas técnicas de operação sobre o uso 

seguro e vigilância de medicamentos (MS, 2001). 

 

1.5 Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) 

 

A Organização Mundial de Saúde define reação adversa a medicamento 

como “qualquer efeito prejudicial ou indesejável, não intencional, que aparece após 

a administração de um medicamento em doses normalmente utilizadas no homem 

para profilaxia, o diagnóstico e o tratamento de enfermidade” (OPAS, 2005). 
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Atualmente, as RAMs estão compreendidas entre os eventos adversos a 

medicamentos, que, segundo Edwards e Biriell (1994) definem-se como “qualquer 

ocorrência médica desfavorável que pode apresentar durante o tratamento com o 

medicamento, mas que necessariamente não tem uma relação causal com este 

tratamento”. Este termo, eventos adversos a medicamentos, é mais amplo que o de 

reações adversas a medicamentos e inclui estas, em sua concepção mais tradicional 

segundo a definição da OMS, e também os efeitos nocivos que aparecem depois de 

doses maiores do que as habituais (acidentais ou intencionais) ou devidos a erros no 

uso da medicação (LEAPE; BATES; CULLEN, 1995). 

De acordo com a severidade, as reações adversas a medicamentos 

podem ser classificadas como: leve, moderada, grave e letal. Uma reação leve não 

requer tratamentos específicos ou antídotos e não é necessária a suspensão do 

fármaco. Uma reação é considerada moderada quando exige modificação da 

terapêutica medicamentosa, apesar de não ser necessária a suspensão do fármaco 

agressor, podendo exigir tratamento específico e prolongar a hospitalização do 

paciente. A reação grave é aquela que ameaça diretamente a vida do paciente; 

requer a interrupção da administração do medicamento e tratamento específico, 

assim como a hospitalização ou o prolongamento da estada de pacientes já 

internados. Letal é aquela reação que contribui direta ou indiretamente para a morte 

do paciente (NARANJO & BUSTO, 1991; PEARSON et al., 1994). 

 

1.6 Reações Adversas a Medicamentos e Farmacovigilância em Oncologia 

 

Segundo Blijham (1993), a quimioterapia antineoplásica constitui-se de 

drogas que atuam em nível celular interferindo no seu processo de crescimento e 

divisão, onde a maioria dos agentes antineoplásicos não possui especificidade, ou 

seja, não destrói seletiva e exclusivamente as células tumorais; em geral, são 

tóxicos aos tecidos de rápida proliferação caracterizados por alta atividade mitótica e 

ciclos celulares curtos, sendo fato incontestável que um amplo número de órgãos e 

tecidos podem ser afetados pela ação destes fármacos. A medula óssea; o epitélio 

gastrintestinal, inclusive as mucosas; o rim e a bexiga; os nervos periféricos; o 

sistema nervoso central (SNC); o pulmão; o coração e as gônadas são, 
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particularmente, alvos da toxicidade advinda deste tipo de abordagem terapêutica. 

Assim, a toxicidade dos agentes antineoplásicos pode ser considerada fator limitante 

primário para uma prática terapêutica ideal.  

Desta forma, detectar precocemente as reações adversas, mensurar seus 

riscos e identificar os grupos populacionais mais susceptíveis às mesmas é 

contribuição inquestionável em oncologia (MOTA, 2007). Conforme Moskowitz 

(2002), “apenas 10% das reações adversas de um medicamento sejam conhecidas 

quando da sua aprovação/lançamento e que 50% das precauções/advertências 

constantes da bula de um medicamento são adicionadas durante os primeiros 7 

anos do período de comercialização do mesmo”.  

Diante do considerado, estudos sugerem que sejam criados registros de 

toxicidades e, para tanto, é necessário a estratificação de risco como ponto 

norteador. Estratificar risco significa correlacionar o diagnóstico etiológico da reação 

adversa com os fármacos utilizados, perpassando por análises estratégicas de 

ligação da dita reação com a patologia de base do paciente e a polifarmácia comum 

ao grupo. Para esta estratificação em oncologia recomenda-se a utilização dos 

Critérios Comuns de Toxicidade (Common Toxicity Criteria), uma terminologia 

descritiva, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos 

(National Cancer Institute - NCI), que pode ser utilizada para eventos adversos 

informados, entre os quais podemos citar as reações adversas a medicamentos 

(MOTA, 2007; NCI, 2003).  

O Common Toxicity Criteria for Adverse Events (CTCAE) estabelece uma 

classificação de eventos adversos de acordo com a anatomia e/ou fisiopatologia. 

Dentro de cada categoria anatômica e/ou fisiopatológica, os eventos adversos estão 

listados acompanhados por sua descrição de severidade conforme graduação de 1 a 

5, baseada na pauta em geral: Grau 1 (evento adverso leve), Grau 2 (evento 

adverso moderado), Grau 3 (evento adverso severo), Grau 4 (evento adverso 

ameaçador à vida ou incapacitante), Grau 5 (evento adverso relacionado com morte) 

(NCI, 2003). 

A adoção do critério comum é a alternativa que permite o estudo 

quantitativo e qualitativo da toxicidade do tratamento antineoplásico, de forma 

padronizada; é importante ainda em auxiliar na comparação entre os diversos 
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tratamentos disponíveis, permitindo uniformização da linguagem utilizada (MOTA, 

2007). 

 

1.7 Reações Adversas Conhecidas do Esquema de Combinação FEC 

 

Como o principal efeito dos agentes antineoplásicos do esquema de 

combinação FEC é observado sobre a divisão celular das células tumorais de forma 

não seletiva, eles também irão afetar todos os tecidos normais que se dividem 

rapidamente e, por conseguinte, tendem a produzir, em maior ou menor grau, graves 

reações adversas (RANG et al., 2007), que são enumeradas a seguir: 

 

1.7.1 Hematológicas 

 

A mielossupressão é a toxicidade mais comum de limitação da dose de 

agentes antitumorais à medida que estes inibem a proliferação das células de 

origem e progenitoras. As células progenitoras possuem tempos de duplicação mais 

curtos que as células de origem, portanto, estas são mais sensíveis ao dano 

induzido pela quimioterapia (BENKÓ et al., 2003). A toxicidade quimioterápica neste 

setor pode afetar a produção de todos os elementos figurados do sangue ou de 

qualquer um deles, resultando em anemia, leucopenia e trombocitopenia. No sangue 

periférico, o número absoluto das diferentes células variará segundo sua meia-vida 

na circulação. À medida que os leucócitos possuem uma meia-vida mais curta (cerca 

de seis horas), a leucopenia é a primeira alteração sanguínea apresentada levando 

a uma diminuição da imunidade celular e humoral sendo, portanto, associada a um 

risco aumentado de infecções, incluindo infecções bacterianas, infecções virais e 

candidíase. Em segundo lugar manifesta-se a trombocitopenia, sendo a vida média 

das plaquetas de sete a dez dias, podendo resultar em complicações hemorrágicas. 

E, a última alteração do sistema hematopoético é a anemia, em virtude das 

hemáceas possuírem uma vida média de 120 dias (AYOUB et al., 2000; GRAHAME-

SMITH & ARONSON, 2004). Segundo a OMS a anemia existe quando o nível de 
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hemoglobina é inferior a 13 g/dL nos homens e a 12 g/dL nas mulheres (ALMEIDA, 

2004). 

De acordo com Dzik (2005), em termos da recuperação, o setor 

leucocitário é o que se recupera mais rápido e o setor plaquetário é o que, em geral, 

se recupera mais demoradamente. Para este autor, ainda é importante mencionar 

que a toxicidade hematológica é cumulativa, de maneira que seu efeito vai se 

tornando mais acentuado com o passar do tempo e, com a administração de vários 

ciclos de quimioterapia, leva ao desgaste da medula óssea.  

Por conseguinte, é necessário rigorosa monitorização realizada através 

do hemograma completo, bem como das plaquetas; sendo comum reduzirem-se as 

doses ou, até mesmo, adiar-se a administração dos agentes antineoplásicos quando 

ocorre toxicidade da medula óssea (isto é, contagem de granulócitos inferior a 

1.500/mm3 e/ou contagem de plaquetas abaixo de 100.000/mm3) (ALMEIDA, 2004; 

DZIK, 2005; GRAHAME-SMITH & ARONSON, 2004). 

 

1.7.2 Gastrintestinais 

 

Toxicidade gastrintestinal pode envolver toda a mucosa do trato digestivo, 

partindo da cavidade oral, sendo causada pela ação dos agentes quimioterápicos do 

esquema de combinação FEC sobre as células do epitélio de revestimento do trato 

gastrintestinal, que possuem acelerada reciclagem e, portanto, são sensíveis à ação 

dessas drogas. Logo, é manifestada por náuseas, vômitos, anorexia, diarreia, 

mucosite ou estomatite, que pode ser acompanhada por esofagite e, em casos mais 

sérios, por necrose e/ou lesão hemorrágica (DZIK, 2005).  

Os riscos devido a essas reações adversas são múltiplos, entre os quais 

citamos: desidratação, distúrbios de eletrólitos e alterações do estado nutricional 

(SOLAL-CÉLIGNY, 1999). 
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1.7.3 Cardíacas 

 

Segundo Dzik (2005) o tecido cardíaco pode ser afetado pela 

quimioterapia, da mesma forma que o sistema hematopoético ou gastrintestinal. 

Porém, aqui há uma diferença importante: enquanto nos outros sistemas o tecido se 

recicla rapidamente e, por isso mesmo, é frequentemente afetado e também 

rapidamente restituído, no caso do tecido cardíaco, este é afetado mais raramente e, 

quando isso acontece, sua recuperação é mais lenta justamente porque possui uma 

taxa de replicação lenta. 

A epirrubicina é o principal agente responsável pela toxicidade cardíaca 

no armamentário oncológico (DZIK, 2005) do esquema de combinação FEC. Esse 

fármaco, por ser uma antraciclina, pode causar cardiotoxicidade aguda ou, mais 

frequentemente, crônica. A aguda ocorre durante a infusão ou dias após o término 

da mesma, caracterizando-se por arritmias, taquicardia e alterações 

eletrocardiográficas do segmento ST (VON HOFF; ROZENCWEIG; PICCART, 

1982). Esses efeitos iniciais são usualmente transitórios e clinicamente controláveis, 

e não são de grande preocupação (SINGAL; DEALLY; WEINBERG, 1987). Algumas 

manifestações agudas mais graves, embora raras, são a pericardite (inflamação do 

pericárdio) e a miocardite, que é uma inflamação do próprio músculo cardíaco. Os 

pacientes com pericardite comumente permanecem com função cardíaca normal, 

enquanto aqueles com miocardite podem apresentar algum dano à função cardíaca 

a longo prazo (PERRY, 1986).  

A cardiotoxicidade tardia é caracterizada por insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC), que não responde aos digitálicos, a qual ameaça a vida 

(LIPSCHULTZ et al., 1991), que pode se desenvolver algumas semanas ou meses 

após o tratamento com antraciclinas. O quadro clínico observado nesses pacientes é 

similar àquele visto em outras miopatias cardíacas difusas: taquicardia, seguida por 

fadiga, dispneia, edema pulmonar, periférico e sinais de baixo débito cardíaco 

(SINGAL; DEALLY; WEINBERG, 1987).  

A epirrubicina, em modelos experimentais, mostrou-se menos cardiotóxica 

que a doxorrubicina com semelhante atividade anti-tumoral (DARDIN; HERMAN; 

FERRANS, 1989). No entanto, clinicamente, esta toxicidade parece ser dependente 
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da dose cumulativa de epirrubicina e representa o maior fator limitante à utilização 

da droga (RYBERT et al., 1998). Por conseguinte, uma dose cumulativa de 900 

mg/m2 de epirrubicina deverá ser excedida só com cautela extrema. Os fatores de 

risco como: doença cardiovascular ativa ou incipiente, radioterapia anterior ou 

concomitante à área do mediastino e/ou pericárdio, terapia prévia com outro 

antracíclico ou antracenediona, uso concomitante de outras drogas com a 

capacidade de suprimir a contratilidade cardíaca, podem aumentar o risco de 

toxicidade cardíaca. Embora não formalmente testado, é provável que a toxicidade 

da epirrubicina e outras antraciclinas seja aditiva (ANDERSSON et al., 1999). 

Preconiza-se, assim, o estudo da fração de ejeção (FEVE) antes do início 

do tratamento e sua repetição durante o tratamento para identificar disfunções 

contráteis cardíacas subclínicas, consequentes ao uso das antraciclinas, 

principalmente quando da aproximação de doses tóxicas (ALMEIDA, 2004). O grupo 

de Yale estabeleceu algumas recomendações para o seguimento da FEVE em 

pacientes submetidos à terapia com antracíclicos, dentre as quais está a suspensão 

da droga quando a FEVE diminuir mais de 10% do seu valor inicial obtido antes do 

tratamento, ou quando a FEVE estiver menor que 30% (DUCKART; ROSNER; 

HENRY, 1996). Com base nesse protocolo, reduziu-se em 4 vezes a incidência 

clínica de ICC (SCHWARTZ et al., 1987). Deve-se ressaltar que uma FEVE inicial 

menor que 45% identifica os pacientes com alto risco de cardiotoxicidade (SPEYER 

& WASSERHEIT, 1998). 

Casos esporádicos de isquemia cardíaca associados à terapia com 

fluorouracil têm sido publicados desde 1975 e em 1988, Freeman e Constanza, 

reconsiderando a literatura, encontraram 35 casos que confirmam essa associação. 

Esse antimetabólico parece, em certas circunstâncias, induzir vasoespasmo, e o 

surgimento de isquemia cardíaca ocorre mais comumente em pacientes que já têm 

placas nas artérias coronárias, sendo o espasmo desencadeado pela medicação 

(DZIK, 2005).  
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1.7.4 Dermatológicas 

 

A toxicidade dermatológica associada aos antineoplásicos do esquema de 

combinação FEC pode ser local (tecidos circunvizinhos à área de aplicação) ou 

sistêmica (alopécia, urticária, rash cutâneo, fotossensibilidade, hiperpigmentação e 

síndrome da eritroestesia palmar-plantar) (ALMEIDA, 2004; SBOC, 2007).  

A epirrubicina é o único antineoplásico desse esquema de 

poliquimioterapia que pode produzir toxicidade local grave quando ocorre 

extravasamento nos tecidos vizinhos à veia puncionada. Esse fármaco possui 

propriedades vesicantes e irritantes, ou seja, causa irritação grave com formação de 

vesículas e destruição tecidual quando infiltrado fora do vaso sanguíneo. Eritema 

local, urticária e prurido ao longo da veia têm sido registrados com epirrubicina. A 

urticária pode representar um sinal precoce de hipersensibilidade ao fármaco e, caso 

ocorra, o paciente deve ser rigorosamente observado (FONSECA; ALMEIDA; 

MASSUNAGA, 2000). 

O tratamento FEC induz significativamente alopécia, a qual aparece 

geralmente 3 a 6 semanas após o início do tratamento (SOLAL-CÉLIGNY, 1999). 

Entretanto, os cabelos crescem de novo após a interrupção da terapia (GRAHAME-

SMITH & ARONSON, 2004). A epirrubicina e a ciclofosfamida são os 

antineoplásicos responsáveis por essa reação adversa (CHABNER et al., 2003). 

Segundo Fonseca, Almeida e Massunaga (2000), fotossensibilidade 

consiste em “uma sensibilidade cutânea exacerbada, tornando o paciente sujeito a 

queimaduras graves após exposição mínima de raios solares”. É acentuada nos 

primeiros dias após a aplicação do antineoplásico, acompanhando-se de dor e 

queimação nos olhos quando exposta à luminosidade solar direta. O fluorouracil e a 

epirrubicina são os fármacos do armamentário oncológico do esquema de 

combinação FEC que podem ser associados a uma reação de fotossensibilidade. 

A hiperpigmentação pode ocorrer algumas semanas após a aplicação do 

citado esquema de poliquimioterapia e desaparece de três a quatro meses após o 

término do tratamento. É mais evidente nas unhas e dobras cutâneas e em 

pacientes de pele escura (BONASSA, 2000; FONSECA; ALMEIDA; MASSUNAGA, 

2000).  
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Em alguns pacientes, a quimioterapia provoca a chamada síndrome 

eritroestesia palmar-plantar, também conhecida por síndrome mão-pé, associada ao 

uso do fluorouracil e caracterizada por formigamento, entorpecimento, dor, eritema, 

ressecamento da pele de mãos e pés, algumas vezes chegando a causar 

rachaduras, pigmentação aumentada, descamação e ressecamento com esfoliação 

das unhas (CHU & DEVITA, 2001). Estes autores afirmam ainda que “a secreção 

sebácea faz um manto lipídico sobre a pele cuja função principal é de proteção. Com 

o ressecamento, essa proteção diminui, tornando necessária e importante sua 

reposição. Esta síndrome deixa a pele muito suscetível a agressões externas, 

fungos e bactérias, e por isso é necessário manter essas regiões bem higienizadas e 

hidratadas”. 

 

1.7.5 Neurológicas 

 

A disfunção cerebelar causada pelo fluorouracil (único antineoplásico do 

esquema de combinação FEC com neurotoxicidade associada) apresenta os 

seguintes sintomas: dismetria, fala pastosa, ataxia, nistagmo e sonolência 

(ALMEIDA, 2004; FONSECA; ALMEIDA; MASSUNAGA, 2000). É favorecida por 

administração em bolus; é dose-dependente e reversível (SOLAL-CÉLIGNY, 1999). 

 

1.7.6 Vesicais e renais 

 

O rim é o principal órgão excretor dos fármacos e de seus metabólitos. 

Alterações da função renal e da eliminação da urina pelas vias urinárias podem 

ocorrer em pacientes em uso de agentes citostáticos. Dentre os sinais e sintomas 

mais comuns de toxicidade renal, destacam-se as alterações nos níveis de 

creatinina (ALMEIDA, 2004). Assim, os pacientes devem ser monitorados quanto à 

função renal, através de investigações da depuração de creatinina, que deve ser 

obtida no início do tratamento e antes de cada ciclo de terapia antineoplásica com o 

esquema FEC (CHU & DEVITA, 2001). 
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Uma reação adversa particular da ciclofosfamida consiste em cistite 

hemorrágica, que Devries e Freiha (1990) definem como “uma síndrome 

caracterizada por uma hemorragia difusa e edema nas paredes do endotélio da 

bexiga”. Esta droga não apresenta ação específica sobre a bexiga, mas é 

metabolizada em produtos ativos, sendo a urotoxicidade causada pela ação direta 

do metabólito tóxico chamado acroleína, que se concentra na bexiga exercendo 

irritação química sobre sua mucosa (DEVRIES & FREIHA, 1990; WEST, 1997). 

O diagnóstico clínico da cistite hemorrágica é baseado em sintomas não 

específicos, como hematúria, disúria, urgência e aumento da frequência urinária. A 

análise da urina revela células largas com núcleo hipercromático e grande, com 

citoplasma disforme e hematúria microscópica. O diagnóstico pode ser confirmado 

por cistoscopia. O dano urotelial vai desde uma pequena telangiectasia dos vasos 

da bexiga até uma ulceração difusa e necrótica. Quando severa, a síndrome pode 

ocasionar constricção da bexiga, anemia, infecções recorrentes do trato urinário, 

hidronefrose, perfuração da bexiga, insuficiência renal e morte (DEVRIES & 

FREIHA, 1990; WALTHER, 1993). 

 

1.7.7 Alérgicas 

 

As reações alérgicas ou reações de hipersensibilidade podem ser 

evidenciadas com o tratamento FEC e resultam da hipersensibilização, ou seja, o 

desenvolvimento de anticorpos decorrentes da exposição à substância estranha ou 

antígeno. Os sinais e sintomas que caracterizam uma reação de hipersensibilidade 

incluem: exantema cutâneo maculopapular (facial), urticária, febre, erupção cutânea, 

dispneia, sudorese, broncoespasmo, hipotensão e anafilaxia (FONSECA; ALMEIDA; 

MASSUNAGA, 2000).  
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1.8 Relevância do Estudo e Justificativa 

 

As reações adversas a medicamentos constituem-se num problema 

importante na prática do profissional da área da saúde. Sabe-se que essas reações 

são causas significativas de hospitalização, de aumento do tempo de permanência 

hospitalar e, até mesmo, de óbito. Além disso, elas afetam negativamente a 

qualidade de vida do paciente, influenciam na perda de confiança do paciente para 

com o médico, aumentam custos, podendo, também, atrasar os tratamentos, uma 

vez que podem assemelhar-se a enfermidades (MAGALHÃES & CARVALHO, 2003, 

p. 125). 

É evidente a importância fundamental do desenvolvimento de ações de 

farmacovigilância na assistência oncológica, em que a ocorrência de algumas das 

reações adversas dos antineoplásicos pode interferir na terapêutica, sendo comum 

adiar-se a administração desses fármacos ou reduzirem-se as suas doses. Além 

disso, muitas dessas reações adversas podem ser incapacitantes e, em certas 

ocasiões, fatais. Logo, a necessidade da existência de um serviço de 

farmacovigilância efetivo e atuante na oncologia reside, principalmente, no fato de 

que o controle de muitas das reações adversas decorrentes da quimioterapia 

antineoplásica, minimizando-as ou evitando-as, pode proporcionar uma melhor 

qualidade de vida ao paciente e aumentar o seu tempo de vida. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

• Avaliar as ações de farmacovigilância desenvolvidas na Oncoclínica –

Oncologistas Associados, da cidade de Teresina - Piauí, através da monitorização 

de pacientes com câncer de mama submetidos ao tratamento quimioterápico com o 

regime de combinação FEC (5-fluorouracil, epirrubicina e ciclofosfamida).  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar as notificações de reações adversas decorrentes da 

quimioterapia antineoplásica e a distinção, das mesmas, segundo o grau de 

severidade; 

 

• Relacionar o surgimento de intercorrências clínicas com a presença e 

severidade das reações adversas notificadas; 

 

• Relacionar as possíveis alterações no plano de tratamento com a 

presença e severidade das reações adversas notificadas; 

 

• Detectar possíveis inadequações nas ações de farmacovigilância. 
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3 PROTOCOLO DE ESTUDO 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

O presente trabalho utilizou um modelo investigacional exploratório, 

retrospectivo, descritivo de corte transversal, para avaliar as ações de 

farmacovigilância desenvolvidas numa instituição hospitalar da cidade de Teresina - 

PI. 

A avaliação das ações de farmacovigilância foi realizada através de 

investigações baseadas em uma revisão dos prontuários de pacientes portadores de 

câncer de mama, submetidos à quimioterapia adjuvante com o regime de 

combinação FEC 100, cujo início do tratamento foi estabelecido durante o período 

entre janeiro de 2006 e dezembro de 2008.  

 

3.2 Local da Pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido na Oncoclínica – Oncologistas Associados, 

uma instituição particular fundada em 2003, situada na Rua Félix Pacheco, 2159, 

Teresina, Piauí. 

A Oncoclínica presta serviços na área de Oncologia com os seguintes 

procedimentos: consultas ambulatoriais, quimioterapia externa, tratamento de 

suporte em quimioterapia (inibidor de osteólise, fator de crescimento de granulócitos 

e eritrócitos, hemoterapia, sintomáticos). Para isso conta com 15 leitos e uma equipe 

multidisciplinar de profissionais da saúde: médicos, farmacêuticas, enfermeiras, 

técnicas de enfermagem, nutricionista e psicóloga.  

 

3.3 Aspectos Éticos 

 

O projeto de pesquisa, intitulado “Avaliação da farmacovigilância na 

quimioterapia antineoplásica com o protocolo FEC (5-fluorouracil, epirrubicina e 
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ciclofosfamida) em pacientes com câncer de mama”, o protocolo experimental e o 

Termo do Fiel Depositário (a autorização de acesso a dados de pesquisa fornecida 

pelo diretor da instituição hospitalar em estudo - Anexo A) foram submetidos ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) – Conselho 

Nacional de Saúde (CNS)/ Ministério da Saúde (MS) para análise quanto aos 

princípios éticos. Seguiram-se as normas da ética para pesquisas envolvendo seres 

humanos, de acordo com a Declaração de Helsinque (OMS) (1964) e as revisões de 

Tóquio (1975), Veneza (1983), Hong Kong (1989), África do Sul (1996), Edimburgo 

(2000) e Coréia do Sul (2008), assim como as regulamentações locais (Resolução 

196/96 e 251/97 do CNS/MS). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará em 14 de maio de 2009, sob protocolo 

COMEPE n° 127/09 (Anexo B), sendo os investigadores responsáveis por conduzir a 

pesquisa em estrita observação ao protocolo experimental aprovado. 

 

3.4 População Estudada e Amostragem 

 

A população estudada foi composta por 23 prontuários de pacientes do 

sexo feminino portadores de câncer de mama, submetidos à quimioterapia adjuvante 

com o regime de combinação FEC 100 (5-Fluorouracil 500 mg/m2, Epirrubicina 100 

mg/m2 e Ciclofosfamida 500 mg/m2 no primeiro dia por via intravenosa, repetindo o 

ciclo a cada 21 dias por um total de 6 ciclos), cujo início do tratamento foi 

estabelecido durante o período entre janeiro de 2006 e dezembro de 2008, na 

instituição hospitalar Oncoclínica da cidade de Teresina-PI. 

 

3.5 Seleção da Amostra 

 

3.5.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo todos os prontuários de pacientes do sexo 

feminino com diagnóstico de câncer de mama em exame histopatológico que foram 
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submetidos à quimioterapia adjuvante com o esquema de combinação FEC 100, 

cujo início do tratamento foi estabelecido durante o período entre janeiro de 2006 e 

dezembro de 2008, na instituição hospitalar Oncoclínica da cidade de Teresina-PI. 

 

3.5.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo todos os prontuários de pacientes com dados 

incompletos (no momento da anamnese médica), que abandonaram o tratamento ou 

foram submetidos a uma alteração da quimioterapia antineoplásica vigente 

(mudança de protocolo). 

 

3.6 Coleta de Dados 

 

3.6.1 Instrumentos 

 

• Ficha de Protocolo de Pesquisa (Apêndice A) para registro das 

seguintes informações contidas nos prontuários médicos: dados pessoais do 

paciente, diagnóstico de admissão, história clínica, evolução da doença, dados de 

exames clínicos e laboratoriais, notificações de reações adversas decorrentes do 

regime de combinação FEC e distinção das mesmas, segundo o grau de severidade, 

surgimento de intercorrências clínicas durante o tratamento quimioterápico e as 

possíveis alterações no plano de tratamento (atrasos na realização dos ciclos de 

quimioterapia ou suspensão temporária da terapia; reduções das doses 

preconizadas); 

• Critérios Comuns de Toxicidade estabelecidos pelo National Cancer 

Institute (Anexo C); 

• Formulário de Notificação de Suspeita de Reação Adversa a 

Medicamento ou de Desvio da Qualidade de Medicamento (Anexo D); 

•  Portaria 696 do Ministério da Saúde, de 7 de maio de 2001 (Anexo E); 
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•  Resolução 328 da ANVISA, de 22 de julho de 1999 (Anexo F). 

 

3.6.2 Fontes de dados 

 

Prontuários médicos (relatos médicos e de enfermagem), prescrições 

médicas retidas nos prontuários e resultados de exames clínicos e laboratoriais 

retidos nos prontuários. 

 

3.7 Delineamento do Estudo 

 

Foram realizadas visitas diárias ao local do estudo no período 

compreendido entre os dias 16 a 31 de maio de 2009, pela equipe envolvida na 

pesquisa (mestranda e pesquisadores colaboradores). 

Durante este período de investigação, foi feito um levantamento de todos 

os prontuários de pacientes do sexo feminino com diagnóstico de câncer de mama 

submetidos à quimioterapia antineoplásica durante o período entre janeiro de 2006 e 

dezembro de 2008 para realizar a triagem daqueles cujo tratamento estabelecido foi 

o esquema de combinação FEC 100. Ao todo foram identificados 134 prontuários, 

sendo 30 referentes ao regime de poliquimioterapia FEC 100, mas destes apenas 23 

foram aptos a ingressarem no estudo, os quais foram codificados como protocolo 1 

ao 23 e observados quanto à presença de registro de: reações adversas decorrentes 

do regime de combinação FEC e da distinção das mesmas, segundo os graus de 

severidade estabelecidos pelo National Cancer Institute; intercorrências clínicas 

durante o tratamento quimioterápico e possíveis alterações no plano de tratamento 

(atrasos ou suspensão temporária da realização dos ciclos de quimioterapia; 

reduções das doses preconizadas). Além disso, foram coletadas informações 

referentes à anamnese do paciente como: dados pessoais, diagnóstico de 

admissão, história clínica e evolução da doença. Todos os dados pesquisados foram 

anotados na Ficha de Protocolo de Pesquisa (Apêndice A). 

Após completa avaliação dos 6 ciclos da quimioterapia antineoplásica, os 

dados foram transcritos para uma nova ficha (Apêndice B), onde cada item possuía 
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uma codificação, para facilitar sua computação e análise através de programa 

estatístico. 

 

3.8 Análise Estatística 

 

Os dados coletados foram computados e analisados através do programa 

estatístico Bioestat 5.0. Ainda, para fins de análise estatística, foram aplicados os 

testes de Student-Newman-Keuls (Kruskal-Wallis) e Qui-Quadrado (χ2). Em todos os 

casos, estabeleceu-se como estatisticamente significante um valor de P bicaudal 

menor que 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Perfil da Amostra 

 

Ao todo foram avaliados 134 prontuários de pacientes do sexo feminino 

portadores de câncer de mama cujo tratamento quimioterápico foi estabelecido 

durante o período entre janeiro de 2006 e dezembro de 2008 na Oncoclínica, mas 

apenas 30 foram referentes ao regime de poliquimioterapia FEC 100. Os demais não 

foram aptos a ingressarem no estudo por se referirem a pacientes submetidos a 

outros protocolos de quimioterapia antineoplásica, entre estes citamos: AC 

(Doxorrubicina 60 mg/m2 e Ciclofosfamida 600 mg/m2 no primeiro dia por via 

intravenosa, repetindo o ciclo a cada 21 dias por um total de 4 ciclos); AC-T 

(Doxorrubicina 60 mg/m2 e Ciclofosfamida 600 mg/m2 por via intravenosa a cada 21 

dias, por 4 ciclos, seguido de Paclitaxel 175 mg/m2 por via intravenosa, repetindo o 

ciclo a cada 21 dias por um total de 4 ciclos); CMF “EV” (Ciclofosfamida 600 mg/m2, 

Metotrexato 40 mg/m2 e 5-Fluorouracil 600 mg/m2 no primeiro dia por via 

intravenosa, repetindo o ciclo a cada 21 dias por um total de 6 ciclos) e FEC 90 

(Ciclofosfamida 600 mg/m2, Epirrubicina 90 mg/m2 e 5-Fluorouracil 600 mg/m2 por 

via intravenosa a cada 3 semanas, por 4 ciclos, seguido de Paclitaxel 100 mg/m2 por 

via intravenosa durante 3 horas, semanalmente, por 8 semanas). 

Dos 30 pacientes submetidos à quimioterapia adjuvante com o esquema 

de combinação FEC 100, 7 foram excluídos do estudo (6 devido existência de 

mudança de protocolo de quimioterapia e 1 por abandono do tratamento 

quimioterápico). Portanto, a pesquisa incluiu um total de 23 pacientes, os quais 

foram codificados como protocolo 1 ao 23. 

Vale ressaltar que o protocolo de número 5 permaneceu no estudo, 

apesar de não ter sido realizado o sexto ciclo da quimioterapia até o momento do 

processamento dos dados coletados, por ser um caso de suspensão temporária da 

terapia devido à ocorrência de uma reação adversa grave, isto é, ameaçadora à vida 

ou incapacitante. 

A Figura 07 ilustra as etapas de definição da população do estudo. 
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FIGURA 07 – Organograma representando as etapas de definição da População do Estudo. 

 

A pesquisa dos prontuários possibilitou uma definição do perfil da amostra 

estudada através da observação de dados coletados relacionados à anamnese das 

pacientes, cuja idade variou de 39 a 76 anos, sendo a média de 54,35 anos (com 

desvio padrão igual a 9,29). Com relação à vida reprodutiva da mulher, a idade 

média do início da menstruação (menarca) foi de 13,74 anos e da menopausa (das 

nove que atingiram esta etapa) foi de 47,22 anos, o número médio de gestações e 

partos foram de 2,26 e 1,87, respectivamente. Esses dados são mostrados na 

Tabela 01. 

 

TABELA 01 – Perf il com as variáveis quantitativas idade, menarca, menopausa, número de 
gestações e partos apresentado por Pacientes Portadores de Câncer de Mama Submetidos 
à Quimioterapia Antineoplásica com o Regime de Combinação FEC. 

 

  Média Máximo Mínimo Desvio 
Padrão 

Idade  (n=23) 54,35 76 39 9,29 
Menarca  (n=23) 13,74 16 12 1,19 
Menopausa  (n= 9) 47,22 52 30 6,67 
Número de Gestações (n=23) 2,26 7 0 2,28 
Número de Partos (n=23) 1,87 7 0 1,96 

AVALIAÇÃO INICIAL 
134 PRONTUÁRIOS 

104  
PRONTUÁRIOS 

EXCLUÍDOS 

TRATAMENTO COM  
FEC 100 

30 PRONTUÁRIOS 

06 
PRONTUÁRIOS 

EXCLUÍDOS 
(MUDANÇA DE 
PROTOCOLO) 

01  
PRONTUÁRIO 

EXCLUÍDO 
(ABANDONO DO 
TRATAMENTO) 

POPULAÇÃO DA PESQUISA 
23 PRONTUÁRIOS 
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Na Tabela 02, revela-se o perfil da amostra relativo aos aspectos 

qualitativos. 

 
TABELA 02 – Frequências Estabelecendo o Perfil com as variáveis qualitativas 
apresentadas por Pacientes Portadores de Câncer de Mama Submetidos à Quimioterapia 
Antineoplásica com o Regime de Combinação FEC. 

 
 Frequência ( n= 23 ) % 

Idade   
Menor de 50 anos 8 34,78 
Entre 50 e 60 anos 9 39,13 
Superior a 60 anos 6 26,09 

Estado Civil   
Casada 12 52,17 
Solteira 5 21,74 
Separada 3 13,04 
Viúva 3 13,04 

Tabagismo   
Sim 2 8,70 
Não 19 82,61 
Ex-Fumante 2 8,70 

Etilismo   
Sim 2 8,70 
Não 21 91,30 

Histórico Familiar de Câncer   
Sim 10 43,48 
Não 13 56,52 

Histórico Familiar – CA de Mama   
Sim 2 8,70 
Não 21 91,30 

Diabetes   
Sim 1 4,35 
Não 22 95,65 

Hipertensão Arterial Sistêmica   
Sim 6 26,09 
Não 17 73,91 

Cardiopatia   
Sim 0 0 
Não 23 100 

Amamentação   
Sim 5 21,74 
Não 18 78,26 

Uso Anticoncepcional Oral   
Sim 3 13,04 
Não 20 86,96 
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Observa-se que, com relação à faixa etária de idade, 8 (34,78%) 

pacientes apresentavam idade abaixo de 50 anos, 9 (39,13%) apresentavam idade 

na faixa etária dos 50 anos e apenas 6 (26,09%) acima de 60 anos. No referente ao 

estado civil, um total de 12 pacientes eram casadas e 11 não casadas (solteiras, 

separadas e viúvas). Quanto aos hábitos de vida, 8,70% afirmaram ser fumantes, 

havendo a mesma proporção de pacientes ex-fumantes; e 8,70% declararam o 

consumo de bebidas alcoólicas. Da população estudada, 10 (43,48%) mulheres 

relataram história familiar de câncer, sendo somente 8,70% referente à câncer de 

mama, 4,35% eram diabéticas, 26,09% apresentavam hipertensão arterial sistêmica 

e 100% não apresentavam cardiopatia antes do tratamento. Além disso, 21,74% 

declararam que amamentaram e 13,04% apresentavam história de uso de 

anticoncepcional oral (ACO) como método contraceptivo de escolha. 

 

4.2 Reações Adversas Decorrentes do Esquema de Combinação FEC e Ações 
de Farmacovigilância 

 

A Figura 08 e Tabela 03 revelam as reações adversas decorrentes do 

esquema de combinação FEC registradas, pelos prescritores, nos prontuários das 

pacientes monitoradas no estudo. 

 
FIGURA 08 - Número Total de RAMs apresentadas por Pacientes Portadores de Câncer de Mama 
Submetidos à Quimioterapia Antineoplásica com o Regime de Combinação FEC nos diferentes ciclos. 
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TABELA 03 - Número Médio das Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) e Percentagens de 
RAMs apresentados por Pacientes Portadores de Câncer de Mama Submetidos à Quimioterapia 
Antineoplásica com o Regime de Combinação FEC nos diferentes ciclos. 
 

RAM 
1o Ciclo 

n = 23 (%) 

2o Ciclo 

n = 23 (%) 

3o Ciclo 

n = 23 (%) 

4o Ciclo 

n = 23 (%) 

5o Ciclo 

n = 23 (%) 

6o Ciclo 

n = 22 (%) 
Total 

Alopécia 0(0) 22(95,65) 23(100) 23(100) 23(100) 22(100) 113 

Amenorréia 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(4,35) 0(0) 1 

Anemia 2(8,70) 5(21,74) 6(26,09) 5(21,74) 7(30,43) 6(27,27) 31 

Anorexia 0(0) 3(13,04) 1(4,35) 2(8,70) 0(0) 0(0) 6 

Arritmia 0(0) 0(0) 0(0) 1(4,35) 0(0) 1(4,55) 2 

Astenia 1(4,35) 6(26,09) 1(4,35) 3(13,04) 3(13,04) 3(13,64) 17 

Azia 0(0) 1(4,35) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1 

Cefaléia 0(0) 0(0) 0(0) 1(4,35) 0(0) 0(0) 1 

Constipação 0(0) 3(13,04) 0(0) 2(8,70) 2(8,70) 1(4,55) 8 

Diarréia 0(0) 2(8,70) 1(4,35) 2(8,70) 0(0) 0(0) 5 

Disfagia 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(4,35) 1(4,55) 2 

Dor Epigástrica 0(0) 1(4,35) 0(0) 1(4,35) 1(4,35) 0(0) 3 

Febre 1(4,35) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1 

Hiperemia na Pele 0(0) 0(0) 0(0) 1(4,35) 0(0) 0(0) 1 

Hiperpigmentação 0(0) 0(0) 0(0) 1(4,35) 0(0) 0(0) 1 

Hipertensão 0(0) 0(0) 1(4,35) 0(0) 1(4,35) 2(9,09) 4 

Infecção 2(8,70) 1(4,35) 0(0) 0(0) 0(0) 1(4,55) 4 

Insônia 0(0) 1(4,35) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1 

Leucopenia 1(4,35) 2(8,70) 2(8,70) 1(4,35) 2(8,70) 3(13,64) 11 

Mialgia 0(0) 0(0) 0(0) 2(8,70) 1(4,35) 1(4,55) 4 

Mucosite 1(4,35) 8(34,78) 4(17,39) 4(17,39) 2(8,70) 4(18,18) 23 

Náuseas 0(0) 13(56,52) 5(21,74) 6(26,09) 6(26,09) 4(18,18) 34 

Neuropatia 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(4,35) 0(0) 1 

Neutropenia 4(1,39) 5(21,74) 6(26,09) 7(30,43) 4(17,39) 5(22,73) 31 

Níveis de Creatinina 4(1,39) 1(4,35) 1(4,35) 0(0) 1(4,35) 1(4,55) 8 

Parestesia 0(0) 0(0) 1(4,35) 0(0) 0(0) 0(0) 1 

Rash/ Descamação 1(4,35) 0(0) 1(4,35) 0(0) 0(0) 0(0) 2 

Reação após Injeção 0(0) 0(0) 0(0) 1(4,35) 0(0) 0(0) 1 

Secura na Boca 0(0) 1(4,35) 0(0) 0(0) 1(4,35) 0(0) 2 

Síncope 1(4,35) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1 

Síndrome Mão-Pé 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(4,35) 0(0) 1 

Tontura 0(0) 0(0) 2(8,70) 1(4,35) 1(4,35) 0(0) 4 

Tosse 0(0) 0(0) 1(4,35) 0(0) 0(0) 0(0) 1 

Visão Turva 0(0) 1(4,35) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1 

Vômitos 1(4,35) 5(2,74) 0(0) 2(8,70) 2(8,70) 0(0) 10 

 

Estas RAMs podem ser agrupadas, de acordo com os Critérios Comuns 

de Toxicidade (Common Toxicity Criteria) desenvolvidos pelo National Cancer 

Institute, nas seguintes categorias de eventos adversos: Dermatologia/Pele 

(34,91%), Gastrintestinal (26,92%), Sangue/Medula Óssea (21,60%), Sintomas 

Constitucionais (5,33%), Renal/Genito-urinário (2,37%), Dor (2,37%), Neurologia 
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(2,07%), Cardiovascular (1,78%), Pulmonar (0,30%) e Ocular/visual (0,30%), as 

quais são discriminadas na Tabela 04.  

Das reações adversas observadas nos prontuários clínicos, apenas 4 

tipos foram registrados em não conformidade com a terminologia qualitativa adotada 

pelo NCI, representando 2,07% do total das RAMs (Tabela 04), estas foram: 

infecção (pois não foi discriminada quanto ao tipo de infecção); amenorreia (por 

caracterizar os diferentes graus de severidade do evento adverso Menstruações 

irregulares - alterações com relação ao pré-tratamento); hiperemia na pele 

(associada à sintomatologia de Reação alérgica/hipersensibilidade) e parestesia 

(característica dos graus 1, 2 e 3 do evento adverso Neuropatia sensorial). 

 
TABELA 04 – Número de Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) Totais Discriminadas 
por Categoria do NCI apresentadas por Pacientes Portadores de Câncer de Mama 
Submetidos à Quimioterapia Antineoplásica com o Regime de Combinação FEC nos 
diferentes ciclos. 
 

Categoria do NCI Freqüência % 

Dermatologia/Pele (alopécia, rash/descamação, hiperpigmentação, 
reação após injeção/extravasamento, síndrome mão-pé) 

118 
 

34,91 
 

 
Gastrintestinal (náuseas, mucosite oral/faríngea, vômitos, constipação, 
anorexia, diarréia, disfagia, secura na boca, azia) 
 

91 
 

26,92 
 

Sangue/Medula Óssea (anemia, neutropenia e leucopenia) 
 

73 
 

21,60 
 

Sintomas Constitucionais (astenia, febre)  
 

 
18 
 

 

 
5,33 

 
 

Renal/Genito-Urinário (níveis de creatinina) 
 

8 
 

2,37 
 

Dor (cefaléia, mialgia, dor epigástrica) 8 2,37 

Neurologia (neuropatia, tontura, insônia, síncope) 7 2,07 

Cardiovascular (hipertensão, arritmia) 6 1,78 

Pulmonar (tosse) 1 0,30 

Ocular/visual (visão turva) 1 0,30 

Reações sem categoria registrada (infecção, amenorréia, hiperemia na 
pele e parestesia) 7 2,07 
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A Tabela 05 e Figura 09 apresentam a distinção das reações adversas 

decorrentes do esquema de combinação FEC registradas nos prontuários clínicos de 

acordo com os graus de severidade estabelecidos pelo National Cancer Institute. 

Observa-se que 46,08% dessas RAMs são leves e moderadas (Graus 1 e 2) e 

38,86% são severas e ameaçadoras à vida (Graus 3 e 4). Observa-se ainda que, de 

todas as RAMs identificadas, 15,06% não foram graduadas, ou seja, os notificadores 

não seguiram os critérios preconizados pelo NCI para classificar quantitativamente a 

toxicidade do tratamento antineoplásico.  

 
TABELA 05 - Percentagens dos Diferentes Graus de Severidade das RAMs notificadas por Pacientes 
Portadores de Câncer de Mama Submetidos à Quimioterapia Antineoplásica com o Regime de 
Combinação FEC. 
 

Reações Adversas Grau Não Graduadas 
(%) 1 - 2 (%) 3 - 4 (%) 

Alopécia 1,20 32,83 0 
Amenorréia 0 0 0,60 
Anemia 8,73 0 0 
Anorexia 1,81 0 0 
Arritmia 0 0 0,60 
Astenia 0 0 6,02 
Azia 0 0 0,30 
Cefaléia 0,30 0 0 
Constipação 0,90 0 0,90 
Diarréia 1,20 0,30 0 
Disfagia 0,60 0 0 
Dor Epigástrica 0 0 0,90 
Febre 0 0 0,30 
Hiperemia na Pele 0 0 0,30 
Hiperpigmentação 0,30 0 0 
Hipertensão 0,60 0,30 0,30 
Infecção 0 0 0,60 
Insônia 0 0 0,30 
Leucopenia 3,01 0,30 0 
Mialgia 0 0 1,50 
Mucosite 3,01 0,60 0 
Náuseas 8,73 1,51 0 
Neuropatia 0 0 0,30 
Neutropenia 7,53 2,41 0 
Níveis de Creatinina 3,61 0 0 
Parestesia 0,30 0 0 
Rash/ Descamação 0,60 0 0 
Reação após Injeção/Extravasamento 0 0 0 
Secura na Boca 0,30 0 0,30 
Síncope 0 0,30 0 
Síndrome Mão-Pé 0 0 0,30 
Tontura 0 0 1,20 
Tosse 0 0 0,30 
Visão Turva 0,30 0 0 
Vômitos 3,01 0,30 0 
Total 46,08 38,86 15,06 
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FIGURA 09 - Percentagens dos Diferentes Graus de Severidade das RAMs notificadas por Pacientes 
Portadores de Câncer de Mama Submetidos à Quimioterapia Antineoplásica com o Regime de 
Combinação FEC. 

 

Vale ressaltar que, durante o levantamento de dados na referida clínica, 

nenhuma das RAMs registradas nos prontuários das pacientes monitoradas foi 

notificada à autoridade sanitária competente (ANVISA), através do preenchimento do 

“Formulário de notificação de suspeita de reação adversa a medicamento ou 
de desvio da qualidade de medicamento” disponível via “on-line” no “site” da 

ANVISA, o que corresponde a 100% de inexistência de notificação. Além disso, 

constatou-se que não existe um banco de dados institucional com essas reações 

adversas. 

A Tabela 06 ilustra o número de reações adversas por ciclos de 

quimioterapia antineoplásica FEC.  
 

46,08%

38,86%

15,06%

Grau 1-2 Grau 3-4 Sem Graduação
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TABELA 06 - Número de Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) por ciclo. 
 
    Número de Reações Adversas (RAMs) por Ciclo 

Paciente No de Ciclos 
Realizados 

1o 
Ciclo 

2o 
Ciclo 

3o 
Ciclo 

4o 
Ciclo 

5o 
Ciclo 

6o 
Ciclo Total 

Protocolo 1 6 0 4 3 1 1 1 10 
Protocolo 2 6 1 4 3 5 5 4 22 
Protocolo 3 6 0 1 2 4 3 5 15 
Protocolo 4 6 1 3 2 2 3 3 14 
Protocolo 5 5 1 7 4 4 2 -  18 
Protocolo 6 6 0 6 2 2 3 2 15 
Protocolo 7 6 3 2 1 2 1 1 10 
Protocolo 8 6 1 5 2 4 4 3 19 
Protocolo 9 6 1 2 3 5 2 3 16 
Protocolo 10 6 1 10 4 7 5 5 32 
Protocolo 11 6 0 1 1 1 1 2 6 
Protocolo 12 6 0 2 2 3 2 1 10 
Protocolo 13 6 1 3 1 1 1 1 8 
Protocolo 14 6 0 3 4 2 4 4 17 
Protocolo 15 6 1 1 1 3 1 1 8 
Protocolo 16 6 2 6 4 5 3 3 23 
Protocolo 17 6 4 2 2 2 1 1 12 
Protocolo 18 6 1 6 2 1 2 1 13 
Protocolo 19 6 0 4 4 2 4 1 15 
Protocolo 20 6 0 7 4 3 4 3 21 
Protocolo 21 6 0 5 2 5 2 1 15 
Protocolo 22 6 1 2 1 3 8 5 20 
Protocolo 23 6 1 1 2 2 2 5 13 
Média 5,96 0,87 3,78 2,43 3,00 2,78 2,55 15,30 
Desvio Padrão 0,21 1,01 2,39 1,12 1,62 1,73 1,57 5,89 

 

O teste de Kruskal-Wallis foi aplicado para a comparação do número de 

reações adversas por ciclo constatando-se diferença significativa, pois obteve os 

seguintes valores: H=36,1626 e p<0,0001. A comparação dos postos discriminados 

pelo teste de Student-Newman-Keuls revela que o menor número de reações 

adversas ocorre no primeiro ciclo de aplicação do esquema FEC, sendo que os 

demais se comportam de forma semelhante, e em número superior. A Figura 10 

ilustra esta constatação. 
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FIGURA 10 – Número de RAMs por Ciclo Apresentado por Pacientes Portadores de Câncer de 
Mama Submetidos à Quimioterapia Antineoplásica com o Regime de Combinação FEC. 

 

Um aspecto que nos chamou atenção na investigação foi o diagnóstico de 

Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) secundária à quimioterapia, em uma das 

pacientes (protocolo 16), três meses após o término do tratamento (dado não 

mostrado nas figuras ou tabelas por ter sido evidenciado após a terapia). 

 

4.3 Intercorrências Clínicas 

 

As Tabelas 07 e 08 mostram os números de intercorrências clínicas 

devido a Reações Adversas a Medicamentos ocorridas durante o tratamento sem 

internação e com internação, respectivamente. A Figura 11 ilustra os percentuais 

desses achados. 

Observa-se que foram registradas 17 intercorrências clínicas devido à 

RAM realizadas em nível ambulatorial (ou seja, sem internação) e 7 intercorrências 

clínicas devido à RAM que exigiram a hospitalização do paciente, as quais 

correspondem a 70,83% e 29,17% das intervenções clínicas ocorridas ao longo dos 

6 ciclos de quimioterapia FEC, respectivamente. Observa-se que as RAMs de graus 

1 e 2 são as principais causas de intervenções clínicas realizadas em nível 
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ambulatorial e as RAMs de graus 3 e 4 são predominantes nas intervenções que 

necessitam da hospitalização do paciente. 

Ainda de acordo com as Tabelas 07 e 08, as reações adversas que mais 

exigiram intervenções clínicas durante o tratamento FEC foram aquelas decorrentes 

da toxicidade hematológica e gastrintestinal induzida pelas drogas citostáticas. Estas 

e as respectivas intervenções médicas registradas, foram: anemia (com uso de 

eritropoietina recombinante humana ou transfusões com concentrados de 

hemáceas), neutropenia (uso de estimuladores de leucócitos), neutropenia 

associada à febre (uso de antibioticoterapia), náuseas, vômitos, diarreia, mucosite e 

disfagia.  

 
TABELA 07 - Notificação de Intercorrências Clínicas devido à RAM por Ciclo sem Internação. 
 

    
Número de Intercorrências Clínicas por 

Ciclo sem Internação    

Paciente No de 
Ciclos  1o  2o  3o  4o 5o 6o Total Motivo 

1 6 0 0 0 0 0 0 0  

2 6 0 0 1 1 1 0 3 Anemia (G2) 

3 6 0 0 0 0 0 0 0  

4 6 1 1 1 1 1 1 6 
Infecção- 1° Ciclo; Neutropenia (G1) nos 
demais 

5 5 0 1 0 0 0 - 1 Náuseas (G1), Vômitos (G1), Diarréia (G1) 

6 6 0 0 0 0 0 0 0  

7 6 0 0 0 0 0 0 0  

8 6 0 0 0 0 0 0 0  

9 6 0 0 0 0 0 0 0  

10 6 0 0 0 0 0 0 0  

11 6 0 0 0 0 0 0 0  

12 6 0 0 0 0 0 0 0  

13 6 0 0 0 0 0 0 0  

14 6 0 0 0 0 0 0 0  

15 6 0 0 0 0 0 0 0  

16 6 0 0 0 0 0 0 0  

17 6 0 0 0 0 0 0 0  

18 6 0 0 0 0 0 0 0  

19 6 0 0 0 0 0 0 0  

20 6 0 0 1 1 0 0 2 Neutropenia (G1) 

21 6 0 0 0 0 0 0 0  

22 6 1 0 0 0 1 1 3 Febre- 1° Ciclo; Mucosite (G3) e Disfagia 
(G2) nos 5° e 6°Ciclos 

23 6 1 0 0 0 0 1 2 
Neutropenia (G4)- 1º Ciclo; Anemia (G1)- 
6º Ciclo 

Média 5,96 0,13 0,09 0,13 0,13 0,13 0,14 0,74  
Desvio 
Padrão 0,21 0,34 0,29 0,34 0,34 0,34 0,35 1,51   
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TABELA 08 - Notificação de Intercorrências Clínicas devido à RAM por Ciclo com Internação. 
 

    
Número de Intercorrências Clínicas por Ciclo 

com Internação   

Paciente No de 
Ciclos  1o 2o  3o  4o  5o  6o  Total Motivo 

1 6 0 0 0 0 0 0 0  

2 6 0 0 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0 0 0  

4 6 0 0 0 0 0 0 0  

5 5 0 0 0 1 1 -  2 
Diarréia (G2)- 4º Ciclo; 
Neuropatia- 5º Ciclo 

6 6 0 0 0 0 0 0 0  

7 6 0 0 0 0 0 0 0  

8 6 0 0 0 0 0 0 0  

9 6 0 0 0 0 0 0 0  

10 6 1 0 0 0 0 0 1 Infecção 

11 6 0 0 0 0 0 0 0  

12 6 0 0 0 0 0 0 0  

13 6 0 0 0 0 0 0 0  

14 6 0 0 0 0 0 0 0  

15 6 0 0 0 1 0 0 1 Neutropenia (G3) + febre 

16 6 0 0 0 0 0 0 0  

17 6 1 0 0 0 0 0 1 
Neutropenia (G4) + febre e 
Mucosite (G4) 

18 6 0 0 0 0 0 0 0  

19 6 0 0 0 0 0 0 0  

20 6 0 0 0 0 1 0 1 Vômitos (G3) 
21 6 0 0 0 1 0 0 1 Neutropenia (G3) + febre 

22 6 0 0 0 0 0 0 0  

23 6 0 0 0 0 0 0 0  

Média 5,96 0,09 0 0 0,13 0,13 0 0,35   
Desvio 
Padrão 0,21 0,29 0 0 0,34 0,34 0 0,65   
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FIGURA 11 – Percentagens de Intercorrências Clínicas decorrentes de RAMs ocorridas com e sem 
internação apresentadas por Pacientes Portadores de Câncer de Mama Submetidos à Quimioterapia 
Antineoplásica com o Regime de Combinação FEC. 
 

4.4 Atrasos ou Suspensão Temporária da Realização dos Ciclos de 
Quimioterapia Antineoplásica FEC 

 

As Tabelas 09 e 10 revelam os atrasos ou suspensão temporária da 

realização dos ciclos de quimioterapia antineoplásica FEC e os seus respectivos 

motivos. Ressalta-se a ocorrência de suspensão temporária da terapia após o 5º 

ciclo de quimioterapia no protocolo 5 devido à piora do quadro da reação adversa 

neuropatia. 
 
  

70,83%

29,17%

Intercorrências sem Internação

Intercorrências com Internação
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TABELA 09 - Notificação de Atrasos na Realização dos Ciclos ou Suspensão Temporária da 
Terapia Antineoplásica FEC em decorrência de Causas Clínicas determinadas. 
 
    Atrasos na Realização do Ciclo – Causa  

Paciente No de 
Ciclos 

 
1o  2o 3o 4o 5o 6o Total Motivo 

1 6 0 0 0 0 0 0 0  

2 6 0 0 0 0 0 1 1 Anemia (G3) 

3 6 0 0 0 0 0 0 0  

4 6 0 0 0 0 0 0 0  

5 5 0 0 0 0 0 1 1 Paciente Internada (Neuropatia  
Agravada) 
 6 6 0 0 0 0 0 0 0  

7 6 0 0 0 0 0 0 0  

8 6 0 0 1 0 0 0 1 Náuseas (G3), Astenia, Visão Turva (G2) 

9 6 0 0 0 0 0 0 0  

10 6 0 1 1 1 1 0 4 
2° Ciclo: Infecção Local (Mama); 3° 
Ciclo: Neutropenia (G3); 4° Ciclo: 
Neutropenia (G1); 5° Ciclo: Neutropenia 
(G2) 

11 6 0 0 0 0 0 0 0  

12 6 0 0 0 0 0 0 0  

13 6 0 0 0 0 0 0 0  

14 6 0 0 0 0 0 0 0  

15 6 0 1 0 0 1 0 2 2° Ciclo: Neutropenia (G3) + Febre; 5° 
Ciclo: Neutropenia (G3) + Febre 

16 6 0 0 0 0 0 0 0  

17 6 0 1 0 0 0 0 1 2° Ciclo: Mucosite (G1), Astenia 

18 6 0 0 0 0 0 0 0  

19 6 0 0 0 0 0 0 0  

20 6 0 0 1 0 0 0 1 3° Ciclo: Neutropenia (G3) 

21 6 0 0 0 0 0 0 0  

22 6 0 0 0 0 0 0 0  

23 6 0 1 0 0 0 0 1 2° Ciclo: Aguardar Término da 
Radioterapia 

Média 5,96 0 0,17 0,13 0,04 0,09 0,09 0,52  

Desvio 
Padrão 

 
0,21 0 0,39 0,34 0,21 0,29 0,29 0,95  
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TABELA 10 - Notificação de Atrasos na Realização dos Ciclos em decorrência de Causas 
Inespecíficas. 
 
    Atrasos na Realização do Ciclo - Sem Causa Clínica 

Paciente No de 
Ciclos 1o  2o  3o  4o  5o  6o  Total 

1 6 0 0 1 1 0 0 2 
2 6 0 0 0 0 0 0 0 
3 6 0 0 0 0 1 0 1 

4 6 0 0 1 0 1 0 2 

5 5 0 0 1 0 1 0 2 

6 6 0 1 1 1 0 0 3 

7 6 0 0 0 0 0 0 0 
8 6 0 0 0 0 0 0 0 
9 6 0 0 1 0 0 0 1 

10 6 0 0 0 0 0 0 0 
11 6 0 0 0 0 0 0 0 
12 6 0 0 0 0 0 0 0 
13 6 0 0 0 0 0 0 0 

14 6 0 1 1 0 0 1 3 

15 6 0 0 0 1 0 1 2 

16 6 0 1 0 1 1 1 4 

17 6 0 0 1 1 0 1 3 

18 6 0 1 1 0 0 0 2 
19 6 0 0 0 0 0 0 0 
20 6 0 1 0 1 0 1 3 
21 6 0 0 0 0 0 0 0 
22 6 0 0 0 0 0 0 0 

23 6 0 0 1 1 1 0 3 

Média 5,96 0 0,22 0,39 0,30 0,22 0,22 1,35 

Desvio 
Padrão 0,21 0 0,42 0,50 0,47 0,42 0,42 1,37 

 
 

O teste de Qui-Quadrado foi realizado para comprovar a existência de 

tendência para alterações no plano de tratamento devido a atrasos na realização 

dos ciclos ou suspensão temporária da terapia, sendo evidenciada diferença 

estatisticamente significante (p = 0,0016) entre atrasos ou suspensão temporária da 

realização dos ciclos e ciclos realizados nos intervalos preconizados. Observa-se 

que 22,46% dessas alterações no plano de tratamento foram decorrentes de causas 

inespecíficas, ou seja, não relatadas nos prontuários médicos, e 8,70% decorrentes 
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de causas clínicas, entre estas reações adversas. Esses dados são expressos na 

Tabela 11 e Figura 12. 

 
TABELA 11 - Tendência de Alterações no Plano de Tratamento (Atrasos na Realização dos Ciclos 
ou Suspensão Temporária da Terapia Antineoplásica FEC) em decorrência de Causas Clínicas ou 
Inespecíficas. 
 

 
Com Causa 

Clínica 
Sem Causa 

Clínica   
 n=138 % n=138 % χ2 p-valor 

 
Atrasos ou Suspensão Temporária da 
Realização dos Ciclos 

 
12 

 
8,70 

 
31 

 
22,46 

 
9,94 

 
0,0016 

Ciclos Realizados nos Intervalos Preconizados 126 91,30 107 77,54   

 

 

 

 
 
 
FIGURA 12 – Motivos das Alterações no Plano de Tratamento (Atrasos na Realização dos Ciclos ou 
Suspensão Temporária da Terapia) de Pacientes Portadores de Câncer de Mama Submetidos à 
Quimioterapia Antineoplásica com o Regime de Combinação FEC. 

 

 

 

 

 

8,70%

22,46%

68,84%

Com Causa Clínica Sem Causa Clínica Sem Alteração no Ciclo
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4.5 Reduções das Doses Preconizadas do Esquema de Combinação FEC 

 

A Tabela 12 mostra as reduções das doses preconizadas para as drogas 

do esquema de combinação FEC 100 (5-Fluorouracil 500 mg/m2, Epirrubicina 100 

mg/m2 e Ciclofosfamida 500 mg/m2) e os motivos descritos, enquanto a Figura 13 

ilustra o percentual desses achados.  

Observam-se 8 episódios de redução das doses preconizadas devido a 

presença e severidade de reações adversas, o que equivale a 5,84% de alterações 

no plano de tratamento. 

 
TABELA 12 – Notificação de Reduções das Doses Preconizadas e os motivos descritos. 
 
  Redução nas Doses  

Paciente No de 
Ciclos  1o  2o  3o  4o 5o 6o Total Motivo 

1 6 0 0 0 0 0 0 0  

2 6 0 0 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0 0 0  

4 6 0 0 0 0 0 0 0  

5 5 0 1 1 1 0 - 3 

2° Ciclo (85%): RAM -Náuseas (G1), Vômitos 
(G1), Diarréia (G1), Astenia; 3° Ciclo (85%): 
RAM -Náuseas (G1), Diarréia (G1); 4° Ciclo 
(85%): Prevenir Toxicidade; 5° Ciclo (75%): 
RAM -Neuropatia 

6 6 0 0 0 0 0 0 0  

7 6 0 0 0 0 0 0 0  

8 6 0 0 0 0 0 0 0  

9 6 0 0 0 0 0 0 0  

10 6 0 0 0 0 0 0 0  

11 6 0 0 0 0 0 0 0  

12 6 0 0 0 0 0 0 0  

13 6 0 0 0 0 0 0 0  

14 6 0 0 0 0 0 0 0  
15 6 0 0 0 0 0 0 0  

16 6 0 0 0 0 0 0 0  

17 6 0 0 0 0 0 0 0  

18 6 0 0 0 0 0 0 0  

19 6 0 1 1 1 1 1 5 
2° Ciclo (90%): RAM -Náuseas (G1),Alopecia 
(G3), Astenia, Mialgia; 3°, 4°, 5° e 6° Ciclos 
(90%): Prevenir Toxicidade 

20 6 0 0 0 0 0 0 0  

21 6 0 0 0 0 0 0 0  

22 6 0 0 0 0 0 0 0  

    23 6 0 0 0 0 0 0 0  

Total 137 0 2 2 2 1 1 8  
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FIGURA 13– Alterações no Plano de Tratamento (Reduções das Doses Preconizadas) de Pacientes 
Portadores de Câncer de Mama Submetidos à Quimioterapia Antineoplásica com o Regime de 
Combinação FEC. 
 
 
  

94,36%

5,84%

Doses Protocoladas Redução nas doses

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 74

5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Perfil da Amostra e Fatores de Risco 

 

Quando observadas as variáveis que definem o perfil da amostra quanto 

à idade, menarca, menopausa, número de gestações e partos, percebeu-se que o 

estudo comprovou alguns fatores de riscos, os quais aumentam a possibilidade de a 

mulher desenvolver a doença, pois, segundo estudos evidenciados pelo Ministério 

da Saúde na publicação “Estimativas 2008: Incidência de Câncer no Brasil” (INCA, 

2007) os fatores de risco relacionados à vida reprodutiva da mulher (menarca 

precoce, ausência de gestações ou gestações tardias e menopausa tardia) estão 

bem estabelecidos em relação ao desenvolvimento do câncer de mama. Além 

desses, a idade continua sendo um dos mais importantes fatores de risco: as taxas 

de incidência aumentam rapidamente até os 50 anos, e posteriormente o mesmo se 

dá de forma mais lenta. Essa mudança no comportamento da taxa é conhecida na 

literatura como “Clemmesen’s hook” e tem sido atribuída à menopausa. Alguns 

estudos apontam para dois tipos de câncer de mama relacionados com a idade: o 

primeiro tipo ocorre na pré-menopausa e é caracterizado por ser mais agressivo e 

estrogênio receptor (ER) negativo; o segundo ocorre na pós-menopausa e está 

associado a características indolentes e principalmente por ser ER positivo.  

Com relação ao perfil da amostra quanto aos aspectos qualitativos, três 

variáveis receberam uma maior atenção: o histórico familiar de câncer de mama, 

amamentação e uso de anticoncepcional oral.  

Da população estudada, somente 2 mulheres (8,70%) relataram história 

familiar de câncer de mama; constatando, assim, a afirmação de Barros (2007) 

sobre os tipos de câncer de mama: “o mais frequente é o chamado câncer de mama 

esporádico (não-hereditário), responsável por cerca de 90% a 95% dos casos, 

assim, ao contrário do que se pensa, o câncer de mama hereditário representa a 

minoria dos casos (de 5% a 10%)”.  

O percentual de mulheres que não amamentaram foi de 78,26%, 

evidenciando mais um fator de risco relacionado à doença, pois, segundo Pinotti 

(2007), a amamentação protege a glândula mamária contra o câncer. Este autor 
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relata que pesquisas demonstraram que, em uma população de mulheres, cada ano 

de amamentação reduziu, em média, sete vezes o risco de apresentar a doença. 

O baixo número de pacientes usuárias ou com história de uso de 

anticoncepcional oral como método contraceptivo de escolha no passado, o qual foi 

representado por 13,04% da amostra, comprova a afirmação de Santos e Schuh 

(2007) de que “o uso de anticoncepcional oral não está associado ao aumento do 

risco de câncer de mama”. Segundo estes autores, um estudo clínico comparando 

pacientes em uso atual de ACO ou com uso de ACO há mais de dez anos com 

pacientes não-usuárias, totalizando 9.257 mulheres com idade entre 35 e 74 anos, 

não mostrou aumento do risco entre pacientes usuárias. A duração do uso de 

anticoncepcional oral não teve relação com a ocorrência de tumor de mama, assim 

como o início de utilização em idade mais jovem. As evidências mostradas 

permitem, portanto, tranquilizar as mulheres quanto a sua escolha de contracepção.  

É importante mencionar que fatores de risco apenas aumentam as 

chances de um câncer se desenvolver em algum momento na vida da mulher. 

Porém, a maioria das mulheres com câncer de mama não tem nenhum dos fatores 

de risco evidenciados na literatura (SINGLETARY & JUDKINS, 2007). Com relação 

ao estudo, as variáveis etilismo (consumo de álcool) (8,70%) e tabagismo (com 

8,70% de fumantes e 8,70% de ex-fumantes), que são consideradas por muitos 

autores, como Almeida (2004), fatores de risco importantes, não foram relevantes, 

apresentando baixa prevalência.  

 

5.2 Reações Adversas Decorrentes do Esquema de Combinação FEC e 
Caracterização das Ações de Farmacovigilância 

 

A Farmacovigilância avalia sistematicamente as reações adversas a 

medicamentos e tem como objetivos: identificar precocemente as reações adversas 

graves e interações não descritas em bula ou na literatura; identificar o aumento na 

frequência de reações adversas conhecidas; identificar fatores de risco e possíveis 

mecanismos subjacentes às reações adversas; identificar os sinais de alerta que 

evidenciam uma relação de causalidade entre fármaco e RAM; promover a 

segurança e o uso racional de medicamentos (SOBRAFO & ANVISA, 2007). Para 
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tanto são utilizados instrumentos de investigação que podem ser clínicos, 

epidemiológicos, experimentais ou diagnósticos (BÉGAND, 1997). 

São diversas as fontes de informação em farmacovigilância: notificações 

espontâneas, estudos ou publicações em jornais científicos. Dentre estas, a 

notificação espontânea é considerada a mais importante, por ser uma fonte 

insubstituível de informações relativas à detecção, avaliação e compreensão das 

reações adversas a medicamentos. Relevância deve ser atribuída ao fato de os 

acidentes raros e/ou tardios só terem sido descobertos graças ao espírito de 

observação de médicos que souberam se assombrar com o aparecimento de uma 

anomalia, considerar sua origem medicamentosa, reunir os argumentos a favor 

dessa origem e decidir passar essa informação às estruturas administrativas ou 

industriais capazes de utilizá-la (BÉNICHOU, 1999).  

No sistema de farmacovigilância da OMS, o Programa Internacional de 

Monitorização de Medicamentos, os dados sobre possíveis efeitos indesejáveis de 

medicamentos são enviados espontaneamente através do boletim de notificação. As 

informações são analisadas nos centros nacionais dos países envolvidos, como o 

Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos da ANVISA no Brasil, e no 

Centro Internacional da OMS, em Uppsala, Suécia, que divulga os resultados para 

os participantes do sistema e envia também periodicamente normatizações e 

informações atualizadas sobre o assunto (SEVALHO, 2003). 

O conjunto de várias notificações sobre uma possível relação causal, até 

então desconhecida ou documentada de modo incompleto, fornece muitas vezes um 

“sinal”. Todos os profissionais que trabalham na área da saúde (médicos, 

farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas, psicólogos) podem notificar, 

sendo o envolvimento desses profissionais de suma importância, pois, sem 

notificação, não há estudos de causalidade, subestimando a questão da segurança. 

O sucesso de qualquer sistema de notificação espontânea depende da participação 

ativa dos notificadores (SOBRAFO & ANVISA, 2007).  

No Brasil, a farmacovigilância encontra-se em desenvolvimento. Ainda 

não está completamente disseminada a cultura da notificação espontânea, 

principalmente na oncologia, em que a ocorrência de reação adversa passa muitas 

vezes despercebida por ser considerada como um evento esperado, e, portanto, 

sem importância significativa. Assim, diante da necessidade de notificar e estimular a 
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notificação das reações adversas observadas durante a administração da terapia 

antineoplásica para que os centros de vigilância analisem e interpretem as 

informações recebidas promovendo, assim, o desenvolvimento de ações 

preventivas, a ANVISA, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos 

em Oncologia (SOBRAFO), elaborou, em 2007, um Guia para Notificação de 

Reações Adversas em Oncologia, com a finalidade de aprimorar o processo de 

notificações no âmbito da assistência oncológica. Esta publicação foi baseada nos 

Critérios Comuns de Toxicidade desenvolvidos pelo National Cancer Institute (NCI) 

norte-americano (SOBRAFO & ANVISA, 2007).  

Os resultados apresentados em nosso trabalho mostram a pele como o 

órgão mais afetado pelos agentes antineoplásicos usados. Este achado é devido ao 

grande número de relatos de alopécia, sendo esta a reação adversa de maior 

frequência e intensidade do estudo (com 113 notificações, estas registradas a partir 

do segundo ciclo de quimioterapia, e com percentual de severidade de 32,83% do 

grau 3), constatando, assim, o forte efeito alopeciante, o qual aparece 3 a 6 

semanas após o início do tratamento, associado às drogas epirrubicina e 

ciclofosfamida relatado por Chabner et al. (2003). Relevância deve ser atribuída ao 

fato de esse efeito indesejável ser facilmente perceptível, não necessitando, como 

muitos outros decorrentes da terapia antineoplásica, de um exame clínico minucioso 

para sua identificação.  

Outras reações adversas da categoria Dermatologia/Pele identificadas 

foram: rash/descamação (com 2 relatos) e hiperpigmentação, reação após 

injeção/extravasamento, síndrome mão-pé, com 1 registro de cada. Todas 

associadas, segundo alguns autores, como Chu e DeVita (2001) e Fonseca, Almeida 

e Massunaga (2000), à ação das drogas antineoplásicas do esquema de 

poliquimioterapia usado.  

A categoria Gastrintestinal apresentou a maior diversidade de reações 

adversas, estas, e os seus respectivos números de notificações, foram: náuseas 

(34), mucosite oral/faríngea (23), vômitos (10), constipação (8), anorexia (6), diarreia 

(5), disfagia (2), secura na boca (2), azia/dispepsia (1), demonstrando, com isso, a 

sensibilidade das células do epitélio do trato gastrointestinal, por possuir acelerada 

reciclagem, à ação das drogas antineoplásicas do esquema de combinação FEC 

evidenciada por DziK (2005).  
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Para Almeida (2004), náuseas e vômitos são as manifestações 

gastrintestinais mais frequentes em pacientes recebendo quimioterapia, o que foi 

comprovado no referido estudo. Entretanto, a fisiopatologia de náuseas e vômitos 

não está totalmente esclarecida; acredita-se que sua ocorrência se deva à 

estimulação do centro do vômito, que provém da zona quimiorreceptora, de impulsos 

viscerais vagais e simpáticos de receptores da zona vestibular do córtex cerebral e 

do sistema límbico. A zona quimiorreceptora, localizada no assoalho do quarto 

ventrículo, pode ser ativada pelos quimioterápicos, contidos na circulação sanguínea 

e liquórica. Os impulsos viscerais vagais carregam estímulos provenientes do trato 

gastrintestinal em resposta à distensão gástrica e a fenômenos irritativos 

inflamatórios e isquêmicos, decorrentes de inflamação das membranas mucosas 

associada ao tratamento quimioterápico. Os receptores da zona vestibular captam 

estímulos provenientes do ouvido interno ativados pela movimentação corporal 

rápida. Estímulos sensoriais diversos provenientes de odores e sabores 

desagradáveis, ansiedade, dor e aumento da pressão intracraniana chegam ao 

córtex cerebral e ao sistema límbico, desencadeando a liberação de 

neurotransmissores, também estimulantes do centro emético. Essa última via é 

responsável pelo vômito antecipatório (que ocorre antes mesmo da administração do 

agente emetogênico) (FONSECA; ALMEIDA; MASSUNAGA, 2000). 

A mucosite, outra reação adversa gastrintestinal com relevância (quanto 

ao número de notificações) detectada no nosso estudo, refere-se à inflamação 

generalizada das membranas mucosas, principalmente do trato gastrintestinal, 

associado ao tratamento quimioterápico. Quando na cavidade oral, é chamada de 

estomatite (DZIK, 2005). É caracterizada por hiperemia, edema, dor, ulcerações, 

alterações na produção de saliva (desencadeando secura na boca) e, algumas 

vezes, hemorragia e infecção secundária, podendo, ainda, ser associada à 

sensação de queimação na mucosa (azia/dispepsia), disfagia (perturbação presente 

na deglutição), dificuldades na comunicação e na higienização da cavidade oral 

(ALMEIDA, 2004; FONSECA; ALMEIDA; MASSUNAGA, 2000). De acordo com 

Solal-Céligny (1999), seu prazo de ocorrência habitual é de 7 a 14 dias após um 

ciclo de quimioterapia e, poderá, quando instalada, ser motivo de interrupção do 

tratamento temporariamente, com o objetivo de permitir a recuperação da mucosa 

(FONSECA; ALMEIDA; MASSUNAGA, 2000). 
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Na análise dos prontuários, constatamos que a anorexia está sempre 

associada à existência de mucosite, náuseas ou vômitos; isso se traduz por 

diferentes combinações de anorexia, náuseas, vômitos e mucosite. Este resultado se 

refere às evidências de Almeida (2004) de que a anorexia observada durante um 

tratamento quimioterápico pode estar relacionada à náusea e vômito, à própria 

doença, resultante de medicamentos utilizados e desconforto devido à mucosite.  

Diarreia é definida por Fonseca, Almeida e Massunaga (2000) como 

“liberação anormal e frequente de matéria fecal, mais ou menos líquida, pelo 

intestino, acompanhada ou não de cólicas abdominais”. Para Almeida (2004), em 

razão da destruição celular da mucosa intestinal provocada pelos agentes 

antineoplásicos, ocorre descamação de células, levando à irritação e alterações de 

motilidade, o que produz diarreia. 

Um interessante resultado da presente investigação foi o registro de 8 

relatos de ocorrência de constipação, pois não foi encontrada na literatura ou nas 

bulas das drogas antineoplásicas estudadas alguma informação que relacionasse a 

existência desta condição clínica ao uso do esquema de combinação FEC. Para 

Almeida (2004) e Solal-Céligny (1999), a constipação resulta de uma combinação de 

fatores como o uso de outras drogas (alguns antieméticos, agentes opiáceos, 

antiácidos), a desidratação, anormalidades metabólicas e imobilidade ou redução de 

atividades físicas do paciente oncológico. Entretanto, como nos prontuários não 

foram observadas anotações quanto aos antecedentes gastrintestinais das 

pacientes, não é possível afirmar que a ocorrência de constipação é um dado novo 

ou preexistente. 

Os achados da toxicidade hematológica causada pelo regime de 

combinação FEC (31 relatos de anemia, 31 de neutropenia e 11 de leucopenia, com 

ocorrência de diminuição do número absoluto dessas células sanguíneas logo após 

o primeiro ciclo de quimioterapia), comprovam a afirmação de Dzik (2005) de que “a 

medula óssea é o sistema mais intensamente afetado pelos agentes citotóxicos, 

porque são células que necessitam ser rapidamente repostas, constituindo-se em 

um sítio dentro do organismo de alta atividade replicativa”.  

Ainda segundo Dzik, 2005, a linhagem medular afetada, bem como a 

intensidade e o tempo de supressão dessas linhagens de células, variam entre os 

diferentes agentes antineoplásicos e se estes são administrados isoladamente ou 
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em combinação. Leucopenia reversível, dependente da dose, e/ou neutropenia são 

as manifestações predominantes da toxicidade hematológica das drogas 

pertencentes ao esquema de combinação FEC; esses efeitos são, usualmente, 

transitórios, com a normalização da contagem de leucócitos/neutrófilos, na maioria 

dos casos, até o 21º dia. Pode ocorrer também anemia (SBOC, 2007). Os resultados 

do nosso estudo foram condizentes com essas observações, pois somente ocorreu 

diminuição do setor leucocitário e eritrocitário. Outro ponto importante que devemos 

considerar é que a frequência e a intensidade de leucopenia e/ou neutropenia 

poderiam ser ainda mais relevantes, isso se deve ao fato de o hemograma completo 

das pacientes, cuja finalidade é a monitorização da amplitude da toxicidade do 

sistema hematopoético, ser realizado em torno do 21º dia após um ciclo de 

quimioterapia, tempo este correspondente, para a maioria dos casos, à recuperação 

do número dessas células. 

Alterações nos níveis séricos de creatinina foi a única RAM da categoria 

Renal/Genito-urinário identificada na pesquisa. Conforme Chu e DeVita (2001), a 

creatinina sérica deve ser avaliada no início do tratamento e antes de cada ciclo de 

terapia antineoplásica FEC, pois os seus resultados podem evidenciar uma 

disfunção renal devido ao uso dessas drogas citostáticas, sendo necessário o ajuste 

das doses em pacientes com níveis séricos de creatinina maiores que 5 mg/dL 

(SBOC, 2007), ou seja, RAM com grau 3 ou 4 de severidade (NCI, 2003). Com 

relação ao estudo, ocorreram 8 notificações dessa RAM, sendo estas graduadas, 

quanto à severidade, nos graus 1 e 2, exercendo, assim, pouca importância clínica, 

por não ser um indicativo de toxicidade renal grave, a qual ameaça a vida do 

paciente. 

Da categoria Cardiovascular, hipertensão (com 4 notificações) e arritmia 

(com 2 relatos) foram as únicas RAMs registradas nos prontuários durante os 6 

ciclos de quimioterapia FEC. Conforme Singal, Deally e Weinberg (1987), esses 

efeitos são considerados decorrentes da cardiotoxicidade aguda da antraciclina 

epirrubicina, sendo usualmente transitórios e clinicamente controláveis, portanto, não 

são de grande preocupação.  

O achado de diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva secundária 

à quimioterapia, em uma das pacientes, três meses após o término do tratamento foi 

condizente com Cottin et al. (1998) quando estes afirmam que “caso ocorra, a 
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cardiotoxicidade crônica normalmente se desenvolve tardiamente no curso da 

terapia com epirrubicina ou dentro de dois a três meses depois da conclusão do 

tratamento”. Um dado relevante é que esta paciente apresentava história anterior de 

hipertensão, podendo este fato ser considerado um fator de risco para desenvolver a 

cardiomiopatia crônica à epirrubicina, pois, segundo Chu e DeVita (2001), o risco de 

toxicidade cardíaca é mais elevado em pacientes com história anterior de 

hipertensão ou cardiopatia preexistente, em pacientes idosos com idade acima de 

70 anos, em pacientes previamente tratados com antraciclinas ou com radioterapia 

anterior no tórax. 

É importante enfatizar que o dano cardíaco das antraciclinas é 

primariamente aos miócitos, não afetando diretamente as coronárias, sistema 

vascular ou de condução. Secundariamente, entretanto, uma má função dessas 

estruturas pode ocorrer como resultado da cardiomiopatia dilatada progressiva. A 

gravidade do quadro deve-se principalmente à irreversibilidade e refratariedade da 

cardiomiopatia (ICC) aos tratamentos convencionais, com consequências fatais em 

pelo menos 30 a 50% dos indivíduos afetados (COTTIN et al., 1998).  

Da categoria Neurologia foram registrados os seguintes efeitos 

indesejáveis: tontura (com 4 relatos); insônia, síncope e neuropatia, com 1 

notificação de cada. Através da revisão da literatura, destas RAMs, apenas a 

neuropatia possui relação de causalidade com as drogas do esquema FEC, 

especificamente o 5-fluorouracil (SBOC, 2007), mas tontura e síncope podem estar 

relacionadas à sintomatologia de outras RAMs confirmadas deste esquema de 

poliquimioterapia, como a arritmia (NCI, 2003).  

Outras reações adversas a medicamentos observadas, que foram 

relatadas nos estudos identificados na literatura (ALMEIDA, 2004; CHU & DEVITA, 

2001; SBOC, 2007) como decorrentes do uso das drogas antineoplásicas do 

esquema FEC: astenia (também conhecida como fadiga, letargia, mal-estar) e 

cefaleia, consideradas “sinais” de neurotoxicidade central induzida pelo fluorouracil; 

dor epigástrica (associada ao uso da epirrubicina, por esta ser extremamente 

emetigênica); amenorreia (característica de uma alteração das funções reprodutivas 

relacionada às drogas epirrubicina e ciclofosfamida); tosse não-produtiva (sintoma 

de toxicidade pulmonar produzida pela ciclofosfamida) e visão turva (exemplo de 

alteração visual induzida pelo 5-FU).  
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Mialgia (definida, também, como dor muscular), da categoria Dor, e febre 

(em ausência de neutropenia), da categoria Sintomas constitucionais, são exemplos 

de RAMs, cuja relação de causalidade com as drogas fluorouracil, epirrubicina ou 

ciclofosfamida não foi encontrada na literatura revisada. 

O fato de 2,07% das reações adversas identificadas nos prontuários 

clínicos terem sido registradas em não conformidade com a terminologia qualitativa 

adotada pelo National Cancer Institute e 15,06% não terem sido graduadas, ou seja, 

os notificadores não seguiram os critérios quantitativos de severidade, preconizados 

também pelo NCI, evidencia importantes inadequações nas ações de 

farmacovigilância, pois, segundo Saad et al. (2002), juntamente com a avaliação da 

eficácia de um determinado tratamento, a avaliação dos efeitos adversos 

consequentes a este tratamento representa um aspecto importante da análise do 

resultado terapêutico. Para estes autores, o estudo qualitativo e quantitativo da 

toxicidade do tratamento do câncer, de forma padronizada, auxilia na comparação 

entre os diversos tratamentos disponíveis, permitindo ainda a uniformização da 

linguagem utilizada.  

Outro aspecto importante de inadequação das ações de farmacovigilância 

desenvolvidas na Oncoclínica foi a constatação de que nenhuma das RAMs 

observadas no estudo, das quais 46,08% são leves e moderadas (graus 1 e 2) e 

38,86% são severas e ameaçadoras à vida (graus 3 e 4), foi notificada ao Centro 

Nacional de Monitorização de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Este achado contraria a recomendação da ANVISA (citada no Guia para 

Notificação de Reações Adversas em Oncologia, 2007) segundo a qual “neste 

primeiro momento, para iniciar o processo de notificação dentro dos serviços de 

oncologia, sejam notificados: qualquer RAM não descrita na bula ou literatura; 

qualquer suspeita de reação adversa graus 3 e 4, mesmo descrita em literatura, para 

medicamentos comercializados há mais de 5 anos; qualquer reação adversa de 

todos os graus, mesmo as descritas em bula ou literatura, para medicamentos novos 

(com menos de 5 anos de comercialização); perda de eficácia e/ou suspeita de 

desvios da qualidade dos medicamentos”.  

O fato de prescritores acreditarem no sistema de aprovação e 

regulamentação de medicamentos como sendo seguros, falta de tempo e dificuldade 

para interpretação dos termos usados em farmacovigilância, sentimentos de medo 
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de parecer ignorantes quanto às reações já conhecidas, a gravidade da patologia de 

base que, por vezes, impede correlações clínicas farmacológicas adequadas, são 

alguns dos motivos, citados por Arrais (2008) e Mota (2007), que comprometem a 

adesão dos profissionais de saúde à notificação espontânea de casos suspeitos de 

RAMs. 

Segundo Arrais (2008), para se contrapor a este fato, várias instituições 

têm trabalhado na busca ativa de casos, que consiste na coleta de informações 

através de visitas nas enfermarias ou ambulatórios, entrevistas com profissionais de 

saúde, revisão de prontuários e acompanhamento do paciente. A busca ativa de 

casos pode ser direcionada a pacientes ambulatoriais ou internados, selecionados 

por meio de critérios pré-definidos, sendo, este processo realizado pelo serviço de 

farmácia do hospital através do profissional farmacêutico (que, de acordo com a 

resolução no 328, de 22 de julho de 1999, da ANVISA, deve participar de estudos de 

farmacovigilância com base em análises de reações adversas e interações 

medicamentosas).  

Para Mota (2007), finalizada a estratificação de risco por protocolo e 

paciente, e para fins de manejo e notificação, aconselha-se a distinção estabelecida 

pela OMS e corroborada pelo NCI com criação de categorias de eventos por 

causalidade e severidade. De modo que seja viável a separação de grupos de 

reações denominadas de POSSÍVEIS - GRAVES/NÃO GRAVES (reações adversas 

conhecidas) e NÃO POSSÍVEIS - GRAVES/NÃO GRAVES (reações adversas 

desconhecidas).  

Ainda de acordo com Mota (2007), existe a recomendação, na literatura, 

de que sejam criados bancos de dados institucionais suplementares com as reações 

adversas, esperadas ou não, observadas durante a terapia antineoplásica, a fim de 

que se possa estabelecer uma melhor correlação entre grupos populacionais e a 

incidência das mesmas ou mesmo servir de base para seleção de fornecedores e 

distinção do melhor tratamento de suporte a ser ofertado. Nesse contexto, 

reconhecemos a inexistência de um banco de dados com as reações adversas 

observadas nos prontuários das pacientes do estudo como uma inadequação das 

ações de farmacovigilância. 

Quanto ao número de reações adversas registradas ao longo dos 6 ciclos 

de terapia antineoplásica FEC, a constatação de diferença significativa entre os 
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ciclos de quimioterapia (p<0,0001), com menor número de reações adversas 

ocorrendo no primeiro ciclo de aplicação do esquema FEC, sendo que os demais se 

comportam de forma semelhante, e em número superior, pode ser considerado um 

indício de conformidade às evidências apresentadas por outros autores (DZIK, 2005) 

de que a toxicidade da terapia antineoplásica seja cumulativa em alguns órgãos e 

tecidos de rápida proliferação, como a medula óssea, de maneira que seu efeito vai 

se tornando mais acentuado com o decorrer do tratamento. Contudo, não ocorreu 

uma elevação gradativa do número de RAMs registradas a partir do segundo ciclo 

de quimioterapia, talvez pelo fato de os registros de RAMs só serem efetuados, 

pelos prescritores, durante a consulta médica que antecede cada ciclo de 

quimioterapia (ou seja, de 21 em 21 dias) através de relatos do paciente e da 

avaliação dos resultados de exames clínicos e laboratoriais; e como muitas das 

reações adversas decorrentes da terapia antineoplásica são transitórias, com 

intervalos entre 7 a 21 dias, alguns desses efeitos indesejáveis podem não ser 

identificados. Além disso, outro ponto que pode ser considerado relevante para a 

inexistência de uma elevação gradativa do número de RAMs é a possibilidade de 

muitos pacientes se familiarizarem com algumas reações adversas decorrentes da 

quimioterapia antineoplásica no decorrer do tratamento, não relatando-as com 

frequência aos médicos, o que acarreta numa diminuição no número de registros de 

reações adversas, principalmente daquelas reconhecidas como leves e moderadas.  

 

5.3 Reações Adversas Decorrentes do Esquema de Combinação FEC X 

Intercorrências Clínicas 

 

A existência de registros de intercorrências clínicas devido a RAM durante 

a quimioterapia antineoplásica FEC comprova a estreita relação de causalidade 

entre reações adversas a medicamentos e intervenções clínicas durante a terapia 

com agentes antineoplásicos mencionada por outros autores (DZIK, 2005; MOTA, 

2007).  

O fato de as RAMs de graus 1 e 2 serem as principais causas de 

intervenções clínicas realizadas em nível ambulatorial e as RAMs de graus 3 e 4 

serem predominantes nas intervenções que necessitam da hospitalização do 
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paciente, por serem mais graves, necessitando de maiores recursos terapêuticos 

para a correção dos transtornos gerados, é condizente com a descrição clínica, 

estabelecida pelo National Cancer Institute, dos diferentes graus de severidade para 

os eventos adversos identificados: Grau 1 (evento adverso leve) é aquele que, na 

maioria das vezes, não necessita de intervenção médica, sendo assintomático, 

somente detectado em achados laboratoriais ou radiográficos; o de Grau 2 (evento 

adverso moderado) necessita de mínima intervenção, intervenção local, ou não 

invasiva; Grau 3 (evento adverso severo) é aquele cujos sintomas são significantes, 

que requerem hospitalização ou intervenção invasiva, intervenção radiológica 

eletiva, cirurgia; Grau 4 (evento adverso ameaçador à vida ou incapacitante) causa 

consequências fisiológicas que necessitam de cuidados intensivos ou procedimentos 

invasivos emergenciais; e o de Grau 5 é aquele relacionado com a morte do 

paciente (SOBRAFO & ANVISA, 2007).  

A constatação de que as reações adversas que mais exigiram 

intervenções clínicas durante o tratamento FEC foram aquelas decorrentes da 

toxicidade hematológica e gastrintestinal induzida pelas drogas citostáticas pode ser 

justificada pela literatura pertinente ao assunto, na qual alguns autores, como 

Almeida (2004) e Dzik (2005), referem que o sistema hematológico e o epitélio da 

mucosa gastrintestinal possuem um turn-over rápido e, portanto, sofrem um grande 

impacto com o uso de agentes antineoplásicos.  

As condutas médicas relatadas estão em conformidade com o que é 

preconizado na literatura, pois, segundo Dzik (2005), apesar de a mielotoxicidade 

ser autolimitada e os intervalos de tratamento pressuporem a recuperação da 

medula em tempo para a administração dos ciclos seguintes de quimioterapia, no 

caso de complicações infecciosas, os pacientes devem ser tratados com antibióticos, 

podendo também ser usados os estimuladores de leucócitos (como a filgrastima) 

nos casos em que se prevê tempo maior de recuperação leucocitária. No caso de 

anemia, esta pode ser em parte prevenida com a administração de eritropoetina 

recombinante humana ou transfusões programadas de glóbulos vermelhos. 

A manifestação clínica de toxicidade gastrintestinal é a mucosite, a qual 

se pode fazer sentir desde a mucosa oral até a mucosa intestinal, caracterizando-se 

por um espectro clínico de edema e exulceração. O paciente sente dor e 

impossibilidade de se alimentar (disfagia) por alteração da mucosa oral e manifesta 
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diferentes graus de diarreia, quando a mucosa intestinal é a mais afetada. Essa 

diarreia costuma ser leve, mas, em casos severos, pode manifestar-se como 

enterorragia. Em geral os casos leves são acompanhados apenas 

ambulatoriamente, enquanto os casos severos exigem internação para oferecer 

apoio de hidratação e nutricional parenteral, às vezes sendo também necessária a 

utilização de antibioticoterapia endovenosa por superinfecção bacteriana (DZIK, 

2005). Nesse estudo, todas as observações relatadas foram evidenciadas. 

Para Dzik (2005), o tratamento das crises emetogênicas é feito pela 

ocupação dos receptores de histamina, dopamina e serotonina no SNC, 

profilaticamente, sendo a droga mais usada o antisserotoninérgico ondansetrona; 

pode ser utilizada também a dexametasona. Para o tratamento do quadro emético 

instalado, podem ser usadas essas mesmas drogas associadas à metoclopramida 

juntamente com a difenidramina. Com relação ao estudo, estas medidas preventivas 

ou de tratamento foram observadas nas prescrições da quimioterapia antineoplásica 

das pacientes monitoradas. 

 

5.4 Reações Adversas Decorrentes do Esquema de Combinação FEC X 

Alterações no Plano de Tratamento 

 

Os achados de atrasos ou suspensão temporária da realização dos ciclos 

de quimioterapia FEC em decorrência de reações adversas demonstram as 

evidências apresentadas por outros autores de que a toxicidade induzida pelos 

agentes antineoplásicos pode atrasar, ou mesmo interromper, os tratamentos 

quimioterápicos uma vez que as reações adversas podem assemelhar-se a 

enfermidades, necessitando de medidas terapêuticas de suporte, ou alterar a 

qualidade de vida e, principalmente, interferir na sobrevida do paciente 

(MAGALHÃES & CARVALHO, 2003; MOTA, 2007). 

Conforme Magalhães e Carvalho (2003), o tratamento das reações 

adversas a medicamentos, quando estas se relacionam ao efeito farmacológico, e 

de acordo com a gravidade, pode consistir em: (1) suspensão da administração do 

medicamento, temporária ou definitivamente; (2) redução da dose; (3) administração 

de outros medicamentos ou medidas terapêuticas que reduzam ou anulem os efeitos 
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indesejáveis; (4) aceleração da eliminação do medicamento; (5) tratamento dos 

sinais e sintomas provocados pelo medicamento; (6) submissão do paciente à 

hemodiálise ou à diálise peritoneal; (7) administração de um antagonista específico, 

quando for o caso; (8) administração de medidas gerais de suporte (corrigir pH 

sanguíneo, eletrólitos, volume plasmático, entre outros) para manter um sinal vital.  

O fato de 22,46% dos atrasos na realização dos ciclos de quimioterapia 

FEC ser decorrente de causas inespecíficas, ou seja, não relatadas nos prontuários 

médicos, representa um dado preocupante, pois demonstra que existe omissão de 

informações importantes que podem interferir no resultado do tratamento.  

Com o presente estudo, ao identificarmos 8 episódios de redução das 

doses preconizadas para as drogas do esquema de combinação FEC devido à 

presença e severidade de reações adversas, constatamos a relação entre redução 

de doses e a prevenção ou tratamento de reações adversas a medicamentos 

evidenciada por Magalhães e Carvalho (2003).  

Contudo, segundo Mota (2007), doses reduzidas de agentes 

antineoplásicos podem diminuir a eficácia do tratamento do câncer. Este autor relata 

que um exemplo do potencial efeito de redução das doses dos quimioterápicos 

sobre a resposta terapêutica foi demonstrado pelo South West Oncology Group 

(SWOG) estudando pacientes portadores de linfomas avançados e tratados com o 

clássico esquema CHOP (Ciclofosfamida, Vincristina, Doxorrubicina e Prednisona), 

em que os pacientes tratados com doses reduzidas à metade apresentaram pior 

evolução do plano terapêutico traçado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados indicam que a avaliação dos efeitos adversos 

consequentes da terapia antineoplásica na instituição hospitalar em estudo ainda é 

feita de forma não padronizada, ou seja, não segue criteriosamente a terminologia 

utilizada para efetuar o estudo qualitativo e quantitativo da toxicidade deste 

tratamento (os chamados “Critérios Comuns de Toxicidade” definidos pelo National 

Cancer Institute), o que prejudica o processo de notificação espontânea e a 

comparação entre os diversos protocolos de tratamento disponíveis. 

Houve a constatação de inexistência da prática de notificação espontânea 

das reações adversas a medicamentos, observadas durante o tratamento do câncer, 

à autoridade sanitária competente (ANVISA); além disso, observou-se que não 

existe um banco de dados institucional suplementar com essas reações adversas. 

Ressaltamos que, sem notificação, não há estudos de causalidade entre fármaco e 

RAM, subestimando a questão da segurança. 

O estudo ainda comprovou a estreita relação de causalidade entre 

reações adversas a medicamentos e intervenções clínicas/alterações no plano do 

tratamento quimioterápico protocolado (através de atrasos ou suspensão temporária 

da realização dos ciclos de quimioterapia e/ou redução das doses preconizadas).  

Destacamos a importância da farmacovigilância em oncologia, em que a 

toxicidade dos fármacos utilizados pode ser considerada fator limitante primário para 

uma prática terapêutica ideal uma vez que pode levar a um retardo do plano 

terapêutico traçado, alterar a qualidade de vida e, principalmente, interferir na 

sobrevida do paciente. Desta forma, detectar precocemente as reações adversas, 

mensurar seus riscos e identificar os grupos populacionais mais susceptíveis às 

mesmas é imprescindível para o aumento da qualidade da assistência prestada aos 

pacientes oncológicos. 

É preciso documentar mais e melhor os achados das reações adversas 

dos produtos oncológicos, notificando-os adequadamente à ANVISA, para que os 

centros de vigilância analisem e interpretem as informações recebidas promovendo, 

quem sabe, em um futuro próximo, ações preventivas que visem a um melhor 

manejo do paciente em tratamento e, assim, se consiga preservar a qualidade de 
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vida, sem, contudo, haver prejuízo na terapêutica padrão. Diante do considerado, 

faz-se necessária primariamente, a instalação de um check list das reações 

adversas evidenciadas na literatura de cada protocolo de quimioterapia prescrito na 

clínica, o qual deverá facilitar o reconhecimento desses efeitos indesejáveis, pelos 

médicos, durante a consulta do paciente. Além disso, é fundamental a instituição de 

uma equipe de farmacovigilância, formada por profissionais farmacêuticos, 

enfermeiros e médicos, para efetuar as ações de busca ativa de casos, 

complementando a monitorização da toxicidade da terapia antineoplásica, de 

alimentação de um banco de dados institucional com as reações adversas 

observadas e de notificação à autoridade sanitária competente. 
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7 CONCLUSÃO 

 

As ações de farmacovigilância desenvolvidas na instituição hospitalar em 

estudo ainda são incipientes, com falhas organizacionais que diminuem a 

confiabilidade das informações registradas. Além disso, comprovou-se a importância 

da farmacovigilância em oncologia, em que a toxicidade dos fármacos utilizados 

pode ser considerada fator limitante primário para uma prática terapêutica ideal. 
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APÊNDICE A – Ficha de Protocolo de Pesquisa 
 
PROTOCOLO NO: ___________ 
 
ASSISTÊNCIA DE SAÚDE:               Particular 
                                                           Convênio. Qual: ______________________________________                                   
MÉDICO (A) : _____________________________________________________________________ 
 
DADOS PESSOAIS DO PACIENTE 
Nome: ___________________________________________________________________________ 
Endereço:_________________________________________________________________________  
Cidade: _________________________ __________ Estado: ____________________ 
Telefone(s): (   ) _______ - ________________ / (   ) _______ - _________________ 
Sexo: ________________; Estado Civil: ________________; Cor: _______________ 
Tipo Sanguíneo: ___________________ 
 
ANAMNESE 
1. CARACTERIZAÇÃO DO PACIENTE: 

Idade: ____________________ Peso: ______________ A ltura: _________________  
Superfície Corpórea: ________________ 
Data de Admissão: ______/______/______ 
Data da Alta Hospitalar ou Óbito: ______/______/______ 
 
2. RESUMO DA HISTÓRIA CLÍNICA: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
1O CICLO DO TRATAMENTO (___/___/___) 

 
NOTIFICAÇÃO DAS REAÇÕES ADVERSAS 
 

HEMATOLÓGICAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Leucócitos  
(total) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Neutrófilos/Granulócitos 
(CAN/CAG) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Plaquetas SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hemoglobina SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
NEUROLÓGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Ataxia (incoordenação) SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Sonolência/depressão leve do 
conhecimento 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Nistagmo SIM NÃO 
1 2 3 4 5 
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GASTRINTESTINAIS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Náuseas SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Vômitos SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Estomatite / faringite (mucosite oral/ 
 faríngea) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Anorexia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Diarréia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Disfagia, esofagite, adinofagia 
(deglutição dolorosa) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Secura na boca SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Azia/dispepsia SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Necrose, GI SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Úlcera, GI SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
 
 

CARDÍACAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Arritmia/disritmia nodal/ juncional SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hipertensão 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hipotensão  
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Pericardite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Miocardite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Isquemia cardíaca 
/Infarto 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
 

VESICAIS E RENAIS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Creatinina SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Cistite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Disúria (dor a micção) 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Frequência/urgência urinária SIM NÃO 
1 2 3 4 5 
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DERMATOLÓGICAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Reação após injeção 
/extravasamento 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Urticária 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Síndrome mão-pé SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Alopecia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Fotossensibilidade SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Rash/Descamação 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hiperpigmentação SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
ALÉRGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Reação alérgica/ 
Hipersensibilidade 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
OUTRAS 

SIM NÃO 

Especificar: _________________________________ 
 
 1 2 3 4 5  

 

 
EXAMES CLÍNICOS: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
NOTIFICAÇÃO DE INTERCORRÊNCIA CLÍNICA 
 
Existência de Intercorrência Clínica? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Motivo da Intercorrência:         
                Reação adversa. Qual: ______________________________________________________ 
 
                Outros. Qual: ______________________________________________________________ 

 
Período da intercorrência: 
               Durante a quimioterapia       
               Pós-QT 

 
Conduta médica: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Necessitou de internação? 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Tempo de Internação: _____ dias 
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2O CICLO DO TRATAMENTO (___/___/___) 
 

NOTIFICAÇÃO DAS REAÇÕES ADVERSAS 
 

HEMATOLÓGICAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Leucócitos  
(total) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Neutrófilos/Granulócitos 
(CAN/CAG) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Plaquetas SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hemoglobina SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
NEUROLÓGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Ataxia (incoordenação) SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Sonolência/depressão leve do 
conhecimento 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Nistagmo SIM  
NÃO 1 2 3 4 5 

 
GASTRINTESTINAIS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Náuseas SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Vômitos SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Estomatite / faringite (mucosite oral/ 
 faríngea) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Anorexia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Diarréia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Disfagia, esofagite, adinofagia 
(deglutição dolorosa) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Secura na boca SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Azia/dispepsia SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Necrose, GI SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Úlcera, GI SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
 

CARDÍACAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Arritmia/disritmia nodal/ juncional SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hipertensão 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 
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Hipotensão  
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Pericardite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Miocardite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Isquemia cardíaca 
/Infarto 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
VESICAIS E RENAIS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Creatinina SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Cistite SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Disúria (dor a micção) 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Frequência/urgência urinária SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
DERMATOLÓGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Reação após injeção 
/extravasamento 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Urticária 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Síndrome mão-pé SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Alopecia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Fotossensibilidade SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Rash/Descamação 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hiperpigmentação SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
ALÉRGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Reação alérgica/ 
Hipersensibilidade 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
OUTRAS 

SIM NÃO 

Especificar: _________________________________ 
 
 1 2 3 4 5  

 

 
EXAMES CLÍNICOS: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 109

NOTIFICAÇÃO DE INTERCORRÊNCIA CLÍNICA 
 
Existência de Intercorrência Clínica? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Motivo da Intercorrência:         
                Reação adversa. Qual: ______________________________________________________ 
 
                Outros. Qual: ______________________________________________________________ 

 
Período da intercorrência: 
               Durante a quimioterapia       
               Pós-QT 

 
Conduta médica: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Necessitou de internação? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Tempo de Internação: _____ dias 
 

 
 

NOTIFICAÇÃO DE ATRASOS OU NÃO CUMPRIMENTO DO TRATAMENTO 
 
O ciclo foi realizado após o Intervalo estabelecido? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Motivo do Atraso ou Não Cumprimento Do Tratamento: 
 
            Reação adversa. Qual: _______________________________________________________ 
                                                                          
                                        Conduta Médica: ______________________________ ________________ 

 
            Outros. Discriminar:__________________________________________________________ 

 
 

 
NOTIFICAÇÃO DE REDUÇÃO DAS DOSES 
 
Houve redução da dosagem pré-estabelecida do esquema de  
poliquimioterapia antineoplásica em estudo? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Porcentagem da redução: _____________ 
 
 
Motivo da Redução das doses: 
 
             Reação adversa. Qual: ________________________________ ______________________ 
 

Outros. Discriminar: __________________________________________________________ 
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3O CICLO DO TRATAMENTO (___/___/___) 
 

NOTIFICAÇÃO DAS REAÇÕES ADVERSAS 
 

HEMATOLÓGICAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Leucócitos  
(total) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Neutrófilos/Granulócitos 
(CAN/CAG) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Plaquetas SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hemoglobina SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
NEUROLÓGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Ataxia (incoordenação) SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Sonolência/depressão leve do 
conhecimento 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Nistagmo SIM  
NÃO 1 2 3 4 5 

 
GASTRINTESTINAIS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Náuseas SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Vômitos SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Estomatite / faringite (mucosite oral/ 
 faríngea) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Anorexia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Diarréia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Disfagia, esofagite, adinofagia 
(deglutição dolorosa) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Secura na boca SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Azia/dispepsia SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Necrose, GI SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Úlcera, GI SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
 

CARDÍACAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Arritmia/disritmia nodal/ juncional SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hipertensão 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 
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Hipotensão  
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Pericardite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Miocardite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Isquemia cardíaca 
/Infarto 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
VESICAIS E RENAIS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Creatinina SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Cistite SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Disúria (dor a micção) 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Frequência/urgência urinária SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
DERMATOLÓGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Reação após injeção 
/extravasamento 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Urticária 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Síndrome mão-pé SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Alopecia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Fotossensibilidade SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Rash/Descamação 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hiperpigmentação SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
ALÉRGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Reação alérgica/ 
Hipersensibilidade 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
OUTRAS 

SIM NÃO 

Especificar: _________________________________ 
 
 1 2 3 4 5  

 

 
EXAMES CLÍNICOS: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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NOTIFICAÇÃO DE INTERCORRÊNCIA CLÍNICA 
 
Existência de Intercorrência Clínica? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Motivo da Intercorrência:         
                Reação adversa. Qual: ______________________________________________________ 
 
                Outros. Qual: ______________________________________________________________ 

 
Período da intercorrência: 
               Durante a quimioterapia       
               Pós-QT 

 
Conduta médica: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Necessitou de internação? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Tempo de Internação: _____ dias 
 

 
 

NOTIFICAÇÃO DE ATRASOS OU NÃO CUMPRIMENTO DO TRATAMENTO 
 
O ciclo foi realizado após o Intervalo estabelecido? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Motivo do Atraso ou Não Cumprimento Do Tratamento: 
 
            Reação adversa. Qual: _______________________________________________________ 
                                                                          
                                        Conduta Médica: ______________________________ ________________ 

 
            Outros. Discriminar:__________________________________________________________ 

 
 

 
NOTIFICAÇÃO DE REDUÇÃO DAS DOSES 
 
Houve redução da dosagem pré-estabelecida do esquema de  
poliquimioterapia antineoplásica em estudo? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Porcentagem da redução: _____________ 
 
 
Motivo da Redução das doses: 
 
             Reação adversa. Qual: ________________________________ ______________________ 
 

Outros. Discriminar: __________________________________________________________ 
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4O CICLO DO TRATAMENTO (___/___/___) 
 

NOTIFICAÇÃO DAS REAÇÕES ADVERSAS 
 

HEMATOLÓGICAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Leucócitos  
(total) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Neutrófilos/Granulócitos 
(CAN/CAG) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Plaquetas SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hemoglobina SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
NEUROLÓGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Ataxia (incoordenação) SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Sonolência/depressão leve do 
conhecimento 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Nistagmo SIM  
NÃO 1 2 3 4 5 

 
GASTRINTESTINAIS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Náuseas SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Vômitos SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Estomatite / faringite (mucosite oral/ 
 faríngea) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Anorexia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Diarréia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Disfagia, esofagite, adinofagia 
(deglutição dolorosa) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Secura na boca SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Azia/dispepsia SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Necrose, GI SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Úlcera, GI SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
 

CARDÍACAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Arritmia/disritmia nodal/ juncional SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hipertensão 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 
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Hipotensão  
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Pericardite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Miocardite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Isquemia cardíaca 
/Infarto 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
VESICAIS E RENAIS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Creatinina SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Cistite SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Disúria (dor a micção) 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Frequência/urgência urinária SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
DERMATOLÓGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Reação após injeção 
/extravasamento 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Urticária 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Síndrome mão-pé SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Alopecia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Fotossensibilidade SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Rash/Descamação 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hiperpigmentação SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
ALÉRGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Reação alérgica/ 
Hipersensibilidade 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
OUTRAS 

SIM NÃO 

Especificar: _________________________________ 
 
 1 2 3 4 5  

 

 
EXAMES CLÍNICOS: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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NOTIFICAÇÃO DE INTERCORRÊNCIA CLÍNICA 
 
Existência de Intercorrência Clínica? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Motivo da Intercorrência:         
                Reação adversa. Qual: ______________________________________________________ 
 
                Outros. Qual: ______________________________________________________________ 

 
Período da intercorrência: 
               Durante a quimioterapia       
               Pós-QT 

 
Conduta médica: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Necessitou de internação? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Tempo de Internação: _____ dias 
 

 
 

NOTIFICAÇÃO DE ATRASOS OU NÃO CUMPRIMENTO DO TRATAMENTO 
 
O ciclo foi realizado após o Intervalo estabelecido? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Motivo do Atraso ou Não Cumprimento Do Tratamento: 
 
            Reação adversa. Qual: _______________________________________________________ 
                                                                          
                                        Conduta Médica: ______________________________ ________________ 

 
            Outros. Discriminar:__________________________________________________________ 

 
 

 
NOTIFICAÇÃO DE REDUÇÃO DAS DOSES 
 
Houve redução da dosagem pré-estabelecida do esquema de  
poliquimioterapia antineoplásica em estudo? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Porcentagem da redução: _____________ 
 
 
Motivo da Redução das doses: 
 
             Reação adversa. Qual: ________________________________ ______________________ 
 

Outros. Discriminar: __________________________________________________________ 
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5O CICLO DO TRATAMENTO (___/___/___) 
 

NOTIFICAÇÃO DAS REAÇÕES ADVERSAS 
 

HEMATOLÓGICAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Leucócitos  
(total) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Neutrófilos/Granulócitos 
(CAN/CAG) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Plaquetas SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hemoglobina SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
NEUROLÓGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Ataxia (incoordenação) SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Sonolência/depressão leve do 
conhecimento 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Nistagmo SIM  
NÃO 1 2 3 4 5 

 
GASTRINTESTINAIS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Náuseas SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Vômitos SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Estomatite / faringite (mucosite oral/ 
 faríngea) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Anorexia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Diarréia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Disfagia, esofagite, adinofagia 
(deglutição dolorosa) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Secura na boca SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Azia/dispepsia SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Necrose, GI SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Úlcera, GI SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
 

CARDÍACAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Arritmia/disritmia nodal/ juncional SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hipertensão 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 
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Hipotensão  
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Pericardite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Miocardite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Isquemia cardíaca 
/Infarto 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
VESICAIS E RENAIS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Creatinina SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Cistite SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Disúria (dor a micção) 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Frequência/urgência urinária SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
DERMATOLÓGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Reação após injeção 
/extravasamento 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Urticária 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Síndrome mão-pé SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Alopecia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Fotossensibilidade SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Rash/Descamação 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hiperpigmentação SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
ALÉRGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Reação alérgica/ 
Hipersensibilidade 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
OUTRAS 

SIM NÃO 

Especificar: _________________________________ 
 
 1 2 3 4 5  

 

 
EXAMES CLÍNICOS: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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NOTIFICAÇÃO DE INTERCORRÊNCIA CLÍNICA 
 
Existência de Intercorrência Clínica? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Motivo da Intercorrência:         
                Reação adversa. Qual: ______________________________________________________ 
 
                Outros. Qual: ______________________________________________________________ 

 
Período da intercorrência: 
               Durante a quimioterapia       
               Pós-QT 

 
Conduta médica: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Necessitou de internação? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Tempo de Internação: _____ dias 
 

 
 

NOTIFICAÇÃO DE ATRASOS OU NÃO CUMPRIMENTO DO TRATAMENTO 
 
O ciclo foi realizado após o Intervalo estabelecido? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Motivo do Atraso ou Não Cumprimento Do Tratamento: 
 
            Reação adversa. Qual: _______________________________________________________ 
                                                                          
                                        Conduta Médica: ______________________________ ________________ 

 
            Outros. Discriminar:__________________________________________________________ 

 
 

 
NOTIFICAÇÃO DE REDUÇÃO DAS DOSES 
 
Houve redução da dosagem pré-estabelecida do esquema de  
poliquimioterapia antineoplásica em estudo? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Porcentagem da redução: _____________ 
 
 
Motivo da Redução das doses: 
 
             Reação adversa. Qual: ________________________________ ______________________ 
 

Outros. Discriminar: __________________________________________________________ 
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6O CICLO DO TRATAMENTO (___/___/___) 
 

NOTIFICAÇÃO DAS REAÇÕES ADVERSAS 
 

HEMATOLÓGICAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Leucócitos  
(total) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Neutrófilos/Granulócitos 
(CAN/CAG) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Plaquetas SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hemoglobina SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
NEUROLÓGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Ataxia (incoordenação) SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Sonolência/depressão leve do 
conhecimento 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Nistagmo SIM  
NÃO 1 2 3 4 5 

 
GASTRINTESTINAIS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Náuseas SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Vômitos SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Estomatite / faringite (mucosite oral/ 
 faríngea) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Anorexia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Diarréia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Disfagia, esofagite, adinofagia 
(deglutição dolorosa) 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Secura na boca SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Azia/dispepsia SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Necrose, GI SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Úlcera, GI SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
 

CARDÍACAS 
REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 

Arritmia/disritmia nodal/ juncional SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hipertensão 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 
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Hipotensão  
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Pericardite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Miocardite SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Isquemia cardíaca 
/Infarto 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
VESICAIS E RENAIS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Creatinina SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Cistite SIM NÃO 

1 2 3 4 5 
Disúria (dor a micção) 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Frequência/urgência urinária SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
DERMATOLÓGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Reação após injeção 
/extravasamento 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Urticária 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Síndrome mão-pé SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Alopecia SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Fotossensibilidade SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Rash/Descamação 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

Hiperpigmentação SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
ALÉRGICAS 

REAÇÃO ADVERSA REGISTRO 
Reação alérgica/ 
Hipersensibilidade 
 

SIM NÃO 
1 2 3 4 5 

 
OUTRAS 

SIM NÃO 

Especificar: _________________________________ 
 
 1 2 3 4 5  

 

 
EXAMES CLÍNICOS: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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NOTIFICAÇÃO DE INTERCORRÊNCIA CLÍNICA 
 
Existência de Intercorrência Clínica? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Motivo da Intercorrência:         
                Reação adversa. Qual: ______________________________________________________ 
 
                Outros. Qual: ______________________________________________________________ 

 
Período da intercorrência: 
               Durante a quimioterapia       
               Pós-QT 

 
Conduta médica: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Necessitou de internação? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Tempo de Internação: _____ dias 
 

 
 

NOTIFICAÇÃO DE ATRASOS OU NÃO CUMPRIMENTO DO TRATAMENTO 
 
O ciclo foi realizado após o Intervalo estabelecido? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Motivo do Atraso ou Não Cumprimento Do Tratamento: 
 
            Reação adversa. Qual: _______________________________________________________ 
                                                                          
                                        Conduta Médica: ______________________________ ________________ 

 
            Outros. Discriminar:__________________________________________________________ 

 
 

 
NOTIFICAÇÃO DE REDUÇÃO DAS DOSES 
 
Houve redução da dosagem pré-estabelecida do esquema de  
poliquimioterapia antineoplásica em estudo? 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Porcentagem da redução: _____________ 
 
 
Motivo da Redução das doses: 
 
             Reação adversa. Qual: ________________________________ ______________________ 
 

Outros. Discriminar: __________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA FACILITADORA PARA A COMPUTAÇÃO E 
ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS
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APÊNDICE B – Ficha Facilitadora para a Computação e Análise dos Dados 
Coletados 

 
PROTOCOLO: _________ 

 

1. DADOS DO PACIENTE: 

1.1. Idade: _________________________________________ 

1.2. Estado Civil:  ____________________________________ 

1.3. Tabagismo:  ____________________________________ 

1.4. Etilismo:  _______________________________________ 

1.5. Cardiopatia:  ____________________________________ 

1.6. Hipertensão Arterial Secundária (HAS): _______________ 

1.7. Diabetes: ____________________________ ___________ 

1.8. Histórico Familiar CA: _____________________________  

1.9. Menarca: _______________________________________  

1.10. Menopausa: ____________________________________ 

1.11. Gestação: _____________________________________ 

1.12. Parto: _________________________________________ 

1.13. Amamentação: __________________________________ 

1.14. Uso ACO: ______________________________________ 

 

2. REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAM): 

2.1. 1º Ciclo: _____________________________________________________ 

2.2. 2º Ciclo: _____________________________________________________ 

2.3. 3º Ciclo: _____________________________________________________ 

2.4. 4º Ciclo: _____________________________________________________ 

2.5. 5º Ciclo: _____________________________________________________ 

2.6. 6º Ciclo: _____________________________________________________ 

 

3. INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS: 

3.1. Tratamento de Reações Adversas a Medicamentos (Sem Internação): 

 

3.2. Tratamento de Reações Adversas a Medicamentos (Com Internação):  

 
4. ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRATAMENTO: 

4.1. Ciclos não realizados após o intervalo estabelecido:  

 

4.2. Redução das Doses Preconizadas: 
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ANEXO A 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DO FIEL DEPOSITÁRIO 
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ANEXO B 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITÉRIOS COMUNS DE TOXICI DADE (EVENTOS 
ADVERSOS) 
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CRITÉRIOS COMUNS DE TOXICIDADE (EVENTOS ADVERSOS)* 
 
 
1 Cardiovascular 
 
 

 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 131

2 Dermatológica 
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2.1 Dermatológica 
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2.2 Dermatológica 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 134

  3 Dor 
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3.1 Dor 
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4 Endócrino 
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5 Gastrintestinal 
 
 
5.1 Mucosite Oral* 
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5.2 Diarréia* 
 
 

FONTE: *DE VITA et al (1984). 
 
 
 
5.3 Gastrintestinal – Demais Condições 
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5.3.1 Gastrintestinal - Demais Condições 
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5.3.2 Gastrintestinal - Demais Condições 
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6 Hepático 
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7 Metabólico / Laboratorial 
 
 

 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 143

7.1 Metabólico / Laboratorial 
 
 

 
8 Músculo Esquelético 
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9 Neurologia 
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9.1 Neurologia 
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9.2 Neurologia 
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9.3 Neurologia 
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10 Ocular / Visual 
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11 Pulmonar 
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12 Renal / Genito-Urinário 
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13 Sangue 
 
 

 
13.1 Coagulação 
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14 Sintomas Constitucionais 
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ANEXO D 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE 
REAÇÃO ADVERSA A MEDICAMENTO OU DE 
DESVIO DA QUALIDADE DE MEDICAMENTO 
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ANEXO E 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA No 696/GM 
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ANEXO F 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO No 328/ANVISA 
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