
Uso de ferramentas de avaliação 
de toxicidade em oncogeriatria

ANNEMERI LIVINALLI
Mestre em ciências farmacêuticas

Diretora de comunicação SOBRAFO



           TOXICIDADE

Podemos prever quem 
desenvolverá toxicidade ao 
tratamento?

Qual critério é válido?
Idade?
Estado físico?
Estado fisiológico?



     POR QUE SE PREOCUPAR COM O            
IDOSO?

Câncer 
no 

idoso

Incidência 
superior 

(11 X)

Mais 
mortalidad

e (16 X)

Hurria A et al.  JCO 27 (2009)



POR QUE SE PREOCUPAR COM O            
IDOSO?

58% dos idosos experimentaram pelo menos 
uma toxicidade grau 3 a 5.

HURRIA ART et al. JCO, 2016



ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS 
NO IDOSO

ABSORÇÃO ↑ pH gástrico, ↓ superfície de absorção, ↓ mobilidade gastrointestinal 

DISTRIBUIÇÃO ↓ débito cardíaco, ↓ água corporal total, ↓ massa corporal magra, 
↓ albumina,  ↑ gordura corporal

METABOLISMO ↓ massa hepática, ↓ fluxo sanguíneo, ↓ atividade das enzimas 
metabólicas

EXCREÇÃO ↓ fluxo sanguíneo renal, ↓ taxa filtração glomerular, ↓ secreção tubular



Comorbidades
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Comorbidade em idosos com câncer de pulmão células não pequenas

COMORBIDADE % do total de pacientes (n=698)

Cardiovascular 60%

Respiratório 36%

Digestivo 32%

Genitourinário 27%

Osteoarticular 21%

Diabetes 11%

Neurológico/psiquiátrico 6%

Aapro M et al. Oncologist 2005;10:198-204



   Como saber quem é mais susceptível?

Performance status
Karnofsky Performance Status (KPS) 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)

Escalas validadas em pacientes jovens,
 não considerou   a heterogeneidade no 

processo do envelhecimento. 



CARDIOTOXICIDADE

Estudo retrospectivo
9.535 pacientes com câncer de mama
Idade >  66 anos
2.203 receberam trastuzumabe
30% desenvolveram doença cardíaca
Pacientes ≥ 80 anos desenvolveram hipertensão 

e doença arterial coronariana.
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Chavez MG et al. J Clin Oncol 2013;31:4222-4228



FERRAMENTAS PREDITORAS 
DE TOXICIDADE



CRASH SCORE CALCULATOR

Estratifica em 4 categorias de risco de 
toxicidade.

http://eforms.moffitt.org/crashScore.aspx
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Chemo-Toxicity Calculator

dados sociodemográficos
 variáveis do tratamento e do tumor
resultados laboratoriais (hemoglobina, 

clearance de creatinina 
avaliação geriátrica (função, comorbidade, 

estado psicossocial, atividade social e estado 
nutricional)

http://www.mycarg.org/Chemo_Toxicity_Calcula
tor
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Chemo-Toxicity Calculator



Chemo-Toxicity Calculator



Chemo-Toxicity Calculator

Hurria A et al. JCO 29, 2011, p 3457-3465 

http://jco.ascopubs.org/search?author1=Arti+Hurria&sortspec=date&submit=Submit


MENSAGEM

Idoso = população heterogênea
Idoso com câncer requer atenção diferenciada
Já temos ferramentas disponíveis para avaliar 

risco de toxicidade
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