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Em vista dos avanços na detecção precoce e tratamento, a taxa de sobrevivência relativa de 5 
anos para pacientes com câncer é de 66%. Para muitos pacientes, o aumento da sobrevida pode 
ser anulado por efeitos adversos associados aos antineoplásicos que prejudicam a capacidade 
funcional, produtividade e qualidade de vida. Aproximadamente 40% dos doentes oncológicos em 
quimioterapia desenvolvem dor neuropática representada por neuropatia periférica induzida por 
quimioterapia (NPIQ) associada principalmente aos derivados platina, alcalóides de vinca, 
bortezomib, e paclitaxel. Sabe-se que a dor do câncer é identificada como Dor Total, pela sua 
gênese multifatorial. A contribuição da neurotoxicidade dos quimioterápicos na dor total de um 
paciente com adenocarcinoma avançado, atendido no Ambulatório da Dor da FCECON, é o 
objetivo do presente relato. Paciente homem, 64 anos, diabético, hipertenso, admitido em 11/2014 
com o diagnóstico de adenocarcinoma retal com metástase hepática, associado com fístula, 
hemorragia retal e síndrome dolorosa que o impedia de sentar, intensificava na defecação, intensa 
(EVA 8), latejante, incômoda e insuportável que melhorava com decúbito dorsal associado a 
insônia, depressão reativa, inapetência e resposta insatisfatória aos analgésicos usados. 
Inicialmente, a terapêutica proposta foi a associação de opióides fortes, antidepressivos tricíclicos, 
e antiespamódicos melhorando o quadro álgico nos retornos subsequentes, possibilitando o uso 
de opióides fracos a partir de 03/2015. Após o terceiro ciclo de quimioterapia com oxaliplatina 
evoluiu com retorno do quadro álgico, agora associado a dor neuropática caracterizado por 
paresia, ardência, formigamento, choque nas extremidades, denominado de “luva e bota”, que 
prejudicava sua capacidade funcional, sendo diagnosticado como NPIQ, em 06/2015. Associou-
se um anticonvulsivante à terapia analgésica multimodal com melhora tanto da dor nociceptiva 
somática quando da NPIQ. Discussão: A NPIQ é efeito dose-dependente e é um importante fator 
limitante do tratamento antitumoral pois compromete a qualidade de vida em função da dor total 
em pacientes com câncer avançado. Segundo a ASCO( American Society of Clinical Oncology) 
não existe tratamento preventivo para a NPIQ, porém recomenda-se o uso de duloxetina ou 
anticonvulsivante associados ao tratamento multimodal, como conduzido no presente relato. 
 
Descritores: Cuidados Paliativos, dor, neuropatia periférica. Tratamento multimodal do câncer. 
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