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RESUMO
As reações adversas a medicamentos são uma das maiores cau-
sas de morbimortalidade no mundo. Dentre essas, encontramos
a neuropatia periférica, que muitas vezes está relacionada à pró-
pria doença, como o mieloma múltiplo, e em decorrência do
uso de alguns medicamentos, como a talidomida. Este trabalho
é referente à identificação de um possível caso de neuropatia
periférica induzida por quimioterápico do tipo autonômica que

foi identificado pelo farmacêutico durante uma consulta. O pa-
ciente apresentava um quadro de impotência sexual e consti-
pação intestinal severas, com necessidade de retirada manual
do conteúdo fecal. Após a suspensão do tratamento com a
talidomida, o paciente apresentou remissão completa dos sin-
tomas. A atuação do farmacêutico foi essencial para a identifi-
cação precoce, monitoramento e resolução do caso de modo a
garantir a melhora na qualidade de vida do paciente.
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SUMMARY
Adverse drug reactions are one of the
major causes of morbidity and mortality
in the world. Among these, peripheral
neuropathy are often related to the di-
sease itself, such as multiple myeloma,

and due to the use of some medica-
tions, such as a thalidomide. This work
is based on the identification of a possi-
ble case of autonomic-type chemothe-
rapy-induced peripheral neuropathy
indicated by a pharmacist during a

pharmaceutical consultation. The pa-
tient presented sexual dysfunction and
severe intestinal constipation, with ma-
nual withdrawal of fecal content. After
suspending the treatment with thali-
domide, the patient had a completely
remission of symptoms. The perfor-
mance of the pharmacist was essential
for an early evaluation, monitoring and
resolution of the case in order to gua-
rantee an improvement in the quality
of the patient's life.

The role of the pharmacist in the identification of adverse drug
reactions: study case of an autonomic neuropathy resulting
from treatment with thalidomide in a patient with multiple
myeloma

Key Words: Drug-related side effects and adverse reactions, pharmaceutical services, peripheral nervous system
diseases.
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INTRODUÇÃO
As reações adversas a medicamentos (RAM) são uma das
maiores causas de morbimortalidade no mundo. Na Europa,
estima-se que aproximadamente 5% de todas as interna-
ções estejam relacionadas a uma RAM, e que 5% dos pa-
cientes internados experienciarão uma RAM durante sua
estadia1. 

A neuropatia periférica induzida por quimioterápico
(NPIQ) é uma das RAM mais comuns em pacientes com mie-
loma múltiplo (MM), com incidência de 1 e 20%, dependendo
da natureza da população e do histórico de tratamento.
Além disso, a frequência da reação adversa aumenta com
a idade do paciente e é decorrente do acúmulo de dose,
com pior prognóstico para os pacientes idosos. Esse fato é
importante, pois aproximadamente 63% dos pacientes por-
tadores de MM possuem mais de 65 anos ao diagnóstico
da doença2,3.

Nos pacientes em tratamento de MM, a ocorrência de
NPIQ é frequentemente associada ao uso de talidomida,
bortezomibe e a alguns outros agentes quimioterápicos4.  A
NPIQ ocorre em 20 a 40% dos pacientes em tratamento
com talidomida e apresenta-se frequentemente como poli-
neuropatia sensitiva com parestesia, que pode ser acom-
panhada de dor e simetria nas mãos e pés (forma de “luva
e meia”). Sintomas autonômicos podem estar presentes, re-
sultando em problemas gastrointestinais, como íleo paralí-
tico e atonia de bexiga, impotência, hipotensão ortostática
e problemas cardíacos2,5,6. A NPIQ associada à talidomida
pode ser irreversível mesmo após a suspensão do trata-
mento e ainda não existe documentado na literatura o ma-
nejo adequado para a prevenção de NPIQ, restando apenas
a modificação de dose ou cessação do tratamento2,4,7. As
diretrizes para manejo e modificação de dose da quimiote-
rapia em pacientes com MM que desenvolvam NPIQ são ba-
seadas nos graus da RAM definidos nos Critérios de
Terminologia Comum para Eventos Adversos - CTCAE do
National Cancer Institute4,8.

Diante da possível gravidade do quadro de NPIQ du-
rante o tratamento de MM com talidomida, os profissionais
que prestam assistência a esses pacientes devem monitorá-
los de perto quanto ao aparecimento dessa condição, uma
vez que ainda não existem maneiras eficazes de preveni-la7.
Neste sentido, o farmacêutico pode atuar em conjunto com
a equipe multiprofissional de saúde para garantir que a far-
macoterapia seja segura e apropriada. O presente estudo
de caso teve por objetivo demonstrar a importância da con-
tribuição do farmacêutico na identificação e manejo pre-
coce das RAM, a partir da exposição de um caso de NPIQ
identificado pelo farmacêutico.

CASO CLÍNICO
Homem de 55 anos foi diagnosticado com MM em outubro
de 2017, e passou a ser acompanhado pela equipe multi-
profissional de saúde do Ambulatório de Hematologia de
um hospital universitário, no estado de Goiás, Brasil. A
equipe multiprofissional de saúde do hospital é composta
por médicos, farmacêuticos, enfermeiros, assistentes sociais,
nutricionistas, psicólogos e biomédicos.

Ao diagnóstico, o paciente apresentava hipercelularidade
medular de 60 a 70% da série linfoplasmocitária, anemia,
alteração renal, hipercalcemia e lesões líticas nos corpos ver-
tebrais e na base do crânio. O tratamento foi iniciado em
novembro de 2017 com doses orais de 50 mg diárias de ci-

clofosfamida, 100 mg de talidomida em noites alternadas e
40 mg semanais de dexametasona. 

Em janeiro de 2018, o farmacêutico iniciou o acompan-
hamento do paciente, monitorando o desenvolvimento de
RAM associada ao tratamento com talidomida. Esse moni-
toramento era realizado por meio de consulta farmacêutica,
com periodicidade mensal, em que o farmacêutico aplicava
um questionário ao paciente para identificar os sintomas de
NPIQ. Neste mesmo mês, o farmacêutico identificou que o
paciente apresentava os sintomas que poderiam estar rela-
cionados a manifestações autonômicas graves de NIPQ.
Essas manifestações incluíam disfunção sexual e constipa-
ção intestinal, sendo que o paciente já estava há 8 dias sem
evacuar e tinha um histórico recente de 21 dias e resseca-
mento anal. A constipação intestinal não cedeu com uso de
laxantes, e necessitou de retirada manual de fecaloma com
piora de qualidade de vida do paciente. Ao farmacêutico, o
paciente relatou ainda outros sintomas característicos de
neuropatia periférica sensorial e motora, como sensação de
dormência nas mãos e dor em pontadas esporádicas nas
pernas, e alguns tremores, respectivamente.

Para determinar se existia relação causal entre os sinto-
mas de neuropatia apresentados pelo paciente e o uso de
talidomida, o algoritmo de Naranjo foi utilizado pelo farma-
cêutico, visto que esse instrumento possibilita a categoriza-
ção da relação de causalidade a partir da identificação de
problemas de acordo com algumas perguntas, conforme o
Quadro 1. A partir da soma dos resultados foi obtido um
score 8, que significa que há uma “provável” correlação do
uso de talidomida com os sintomas, e consequentemente,
com a NPIQ. A pontuação deste algoritmo é classificada
como “Definida” quando apresenta 9 ou mais pontos,
“Provável”, de 5 a 8, “Possível” de 1 a 4 e “Duvidosa” com
0 ou menos.

A partir dos achados, o farmacêutico concluiu que os
sintomas apresentados pelo paciente poderiam caracterizar
a NPIQ e classificou a RAM nos graus definidos no CTCAE:
constipação intestinal grau 03, impotência sexual grau 03,
já que os sintomas foram severos e precisaram de interven-
ção médica, como a retirada manual; neuropatia sensitiva
grau 01 e neuropatia motora grau 01, pois os sintomas
foram leves e não havia indicação de intervenção. Diante do
quadro do paciente, o farmacêutico reportou-se à equipe
médica, que optou pela suspensão da talidomida devido à
gravidade da constipação intestinal apresentada. O bortezo-
mibe foi então adicionado ao esquema quimioterápico do
paciente. Em avaliações mensais posteriores realizadas pelo
farmacêutico durante as consultas de rotina com o paciente
foi observada remissão completa dos sintomas de NPIQ. Este
caso foi relatado ao Sistema de Nacional de Farmacovigilân-
cia correspondente.

DISCUSSÃO
A busca por terapias e processos que promovam ou melho-
rem a qualidade de vida dos pacientes com câncer tem sido
cada vez mais importante. Para isso, é necessário que as te-
rapias apresentem a melhor efetividade, segurança e con-
veniência para o paciente9. O uso de questionários pode ser
interessante para o monitoramento da NPIQ por possibilitar
a avaliação e identificação precoce do desenvolvimento da
NPIQ, já que o uso de aparelhos de medidas objetivas como
eletromiografia pode não ser sensível o suficiente, além de
ser caro e demandar bastante tempo para sua realização4. 
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A importância da detecção precoce e monitorização dos
sintomas de NPIQ está diretamente relacionada à qualidade
de vida dos pacientes envolvidos, por prevenir desconfortos
e dores desnecessárias, lesões por perda de propriocepção
e arreflexia, além de permitir a manutenção das atividades
diárias6,8.

Uma das NPIQ que ocorre mais frequentemente e rapi-
damente com o uso da talidomida é a constipação intesti-
nal, que está potencialmente associada a danos nas fibras
nervosas autonômicas6. A constipação intestinal é classifi-
cada pelo CTCAE como grau 2 assim que começa a limitar
as atividades de vida diária, na qual o paciente apresenta
sintomas persistentes com uso regular de laxantes. O far-
macêutico pode colaborar no manejo deste problema de
saúde autolimitado e melhorar o resultado do tratamento
aplicando seu conhecimento farmacoterapêutico10. 

Ademais, o farmacêutico pode atuar junto à equipe de
saúde de modo a complementar as ações multiprofissionais,
promover o uso racional dos medicamentos, otimizar os re-
sultados e promover qualidade, segurança e eficiência no
cuidado9,10. Além de detectar RAM e reduzir custos associa-
dos, pode também realizar entrevistas com os pacientes,
conciliação medicamentosa e orientação de alta9,10. Todas
essas atividades podem resultar em melhorias para o trata-
mento dos pacientes10. Estes serviços são relevantes, espe-
cialmente a nível ambulatorial, já que muitas vezes o paciente
é tratado de forma fragmentada nos diversos setores em
que é atendido e a descoberta de RAM ou de qualquer pro-
blema relacionado a medicamento (PRM) ou resultado ne-
gativo associado a medicamentos (RNM) pode demorar ou
nem ser identificada9. 

CONCLUSÃO
O cuidado farmacêutico aos pacientes que fazem uso crô-
nico de medicamentos e possuem diversos problemas de
saúde permite a otimização do tratamento e a melhora na
qualidade de vida. O farmacêutico tem se integrado cada
vez mais as equipes de saúde de modo a contribuir para

que o paciente possa ser tratado integralmente e da melhor
forma possível. Neste caso, a intervenção farmacêutica pro-
porcionou a identificação precoce e cessação do problema
de saúde antes que consequências mais graves ocorressem. 

Conflito de interesses: Os autores declaram não haver con-
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Quadro 1. Determinação de causalidade de neuropatia periférica associada ao uso de talidomida pelo do algoritmo de Naranjo

Critérios para a definição da relação causal Sim Não Não
sei

Soma
scores

1. Existem notificações conclusivas sobre esta reação? +1 0 0 +1

2. A reação apareceu após a administração do fármaco? +2 -1 0 +2

3. A reação melhorou quando o fármaco foi suspenso? +1 0 0 +1

4. A reação reapareceu quando da sua readministração? +2 -1 0 0

5. Existem causas alternativas (até mesmo outro fármaco)? -1 +2 0 +2

6. A reação reaparece com a introdução de um placebo? -1 +1 0 0

7. A concentração plasmática está em nível tóxico? +1 0 0 0

8. A reação aumentou com dose maior ou reduziu com dose menor? +1 0 0 0

9. O paciente já experimentou semelhante reação anteriormente com
medicamentos de mesmo fármaco? +1 0 0 +1

10. A reação foi confirmada por qualquer evidência objetiva? +1 0 0 +1

Total: 08 (Categoria: provável)




