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RESUMO 

Revisão Sistemática da literatura sobre o creme a base de ureia na prevenção da 

Eritrodisestesia palmo- plantar. Essa síndrome, também conhecida como síndrome mão-pé 

(do inglês, hand- foot syndrome, HFS), é uma toxicidade cutânea comum relacionada a 

agentes convencionais de quimioterapia. A HFS possui sinais e sintomas específicos como 

queimação, formigamento, sensação dolorosa nas palmas das mãos e solas dos pés. Os 

pacientes afetados por HFS sofrem déficits significativos, com impacto severo na qualidade 

de vida, nos aspectos físicos, sociais e psicológicos. Além disso, HFS pode afetar o 

tratamento antineoplásico, diminuindo as doses e provocando interrupção no tratamento. As 

medidas que aliviam os sintomas são extremamente importantes. No entanto, as medidas 

preventivas são ideais para reduzir a incidência de HFS. Alguns produtos já foram estudados e 

estão disponíveis, como formulações á base de ureia. As propriedades profiláticas de creme à 

base de ureia são reconhecidas como propriedades queratolíticas, hidratantes e esfoliantes, 

que são úteis para a dermatologia em sua ampla variedade de condições. O objetivo da revisão 

sistemática é responder: "Em pacientes com câncer, a ureia é eficaz na prevenção da 

eritrodisestesia palmo- plantar?" O relatório desta revisão sistemática adere aos itens de 

revisões sistemáticas PRISMA. Na primeira fase, foram identificadas 656 referências nas 6 

bases de dados incluídas. Removidas as duplicatas, restaram 446 artigos. Com base na leitura 

dos títulos e resumos, foram selecionados 22 artigos para serem lidos na íntegra, 

correspondendo à segunda fase de seleção dos estudos. Somente os artigos que respondiam à 

questão norteadora e preencheram os critérios de elegibilidade foram incluídos, resultando em 

3 artigos. Todos os estudos incluídos eram ensaios clínicos randomizados. Os estudos 

mostraram que a aplicação profilática de ureia reduziu a incidência de HSF. Outros estudos 

bem desenvolvidos são necessários para avaliar a eficácia da ureia para HSF em pacientes 

com câncer submetidos a quimioterapia ou terapia direcionada. 



 
 

Palavras chave: Síndrome eritrodisestesia palmar-plantar. Síndrome mão- pé. Ureia. 

Quimioterapia. Oncologia. 

 

ABSTRACT 

Systematic review of the literature on urea-based cream in the prophylaxis of palmar-plantar 

erythrodysesthesia syndrome. This syndrome, also known as hand-foot syndrome (HFS), is a 

common cutaneous toxicity related to conventional chemotherapy agents. HFS has specific 

signs and symptoms such as burning, tingling, painful palms and soles, and decreased 

tolerance to contact with objects over time. Patients affected by HFS suffer significant 

deficits, with severe impact on quality of life, physical, social and psychological aspects. In 

addition, HFS can affect anti-neoplastic treatment, decreasing doses and causing 

discontinuation of treatment. Measures that relieve symptoms are extremely important, but 

preventive measures are ideal for reducing the incidence of HFS. Some products have already 

been studied and are available as urea-based formulations. The prophylactic properties of urea 

cream are recognized as keratolytic, moisturizing and exfoliating properties, which are useful 

for dermatology in its wide variety of conditions. The objective of the systematic review is to 

answer: "In cancer patients undergoing chemotherapy or target therapy, is urea effective in 

preventing palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome?" The report of this systematic 

review adheres to the preferred reporting items for systematic reviews and PRISMA meta-

analysis checklist checklist. In the first phase, 656 references were identified in the six 

included databases. The duplicates were removed, 446 articles remained. Based on the 

reading of the titles and abstracts, 22 articles were selected to be read in full, corresponding to 

the second phase of selection of the studies. Only articles that responded to the guiding 

question and met the eligibility criteria were included, resulting in 3 articles. All included 

studies were randomized clinical trials. Studies have shown that the prophylactic application 



 
 

of urea has reduced the incidence of HSF. Other well-developed studies are needed to 

evaluate the efficacy of urea for HSF in cancer patients undergoing chemotherapy or targeted 

therapy. 

Keywords: Palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome. Hand-foot syndrome. Urea. 

Chemotherapy. Oncology.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A eritrodisestesia palmo-plantar, também conhecida como síndrome mão-pé (do inglês, 

hand-foot syndrome, HFS) é uma toxicidade cutânea comum relacionada a agentes 

convencionais de quimioterapia, como doxorrubicina, citarabina, capecitabina, docetaxel, 

doxorrubicina encapsulada em lipossomas, 5-fluorouracil e terapias direcionadas, 

especialmente inibidores de multiquinase (WOLF; QIN, et al, 2010). Independente dos 

diferentes tipos de tratamento antineoplásico, quimioterapia ou terapias alvo, a HFS possui 

sinais e sintomas específicos como queimação, formigamento, sensação dolorosa nas palmas e 

solas e menor tolerância ao contato com objetos ao longo do tempo. (BELLONI; 

SCHONEWOLF; ROZATI, et al., 2012) 

Os pacientes afetados por HFS sofrem déficits significativos, com impacto severo na 

qualidade de vida, nos aspectos físicos, sociais e psicológicos. Além disso, HFS pode afetar o 

tratamento antineoplásico, diminuindo as doses terapêuticas e provocando interrupção no 

tratamento. (BELUM; WU; LACOUTURE, 2013); (CHANPRAPAPH; RUTNIN; 

VACHIRAMON, 2016) ;(LACOUTURE; WU; ROBERT, et al , 2008) 

As medidas que aliviam os sintomas são extremamente importantes, mas as medidas 

preventivas são ideais para reduzir a incidência de HFS. Alguns produtos já foram estudados e 

estão disponíveis, como intervenções profiláticas tópicas contendo formulações de ureia 

(CHANPRAPAPH; RUTNIN; VACHIRAMON, 2016). As propriedades do creme à base de 

ureia são reconhecidas como propriedades queratolíticas, hidratantes e esfoliantes, que são 

úteis para a dermatologia em sua ampla variedade de condições (WOLF; QIN; MENON, et al, 

2010). A eficácia e segurança da ureia no tratamento de doenças da pele têm sido relatadas há 

mais de um século. Essa substancia possui tais indicações: (1) desbridamento e promoção da 

cicatrização normal de lesões superficiais hiperqueratósicas, particularmente quando a cura é 
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retardada por infecções locais; (2) condições hiperqueratóticas, como pele seca, áspera, 

dermatite, psoríase, eczema, queratose e calos; e (3) unhas danificadas, encravadas e 

desvitalizadas. (PAM, 2013) 

Por estas razões, a preparação tópica de ureia é indicada aos pacientes com HFS. No 

entanto, nenhuma revisão avaliou especificamente o seu uso na prevenção de HFS em 

pacientes com câncer submetidos à quimioterapia ou terapia alvo. O objetivo desta revisão 

sistemática é responder a pergunta: "Em pacientes com câncer submetidos à quimioterapia ou 

terapia alvo, a ureia é eficaz na prevenção da eritrodisestesia palmo- plantar?" 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O relatório desta revisão sistemática adere ao Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses- PRISMA. (PRISMA, 2009) 

2.1.1 Protocolo e registro 

O protocolo de revisão sistemática foi registrado no International prospective register 

of systematic reviews. (PROSPERO, 2015) 

2.1.2 Definição da terminologia 

A Eritrodisestesia palmo-plantar, também conhecida como síndrome mão-pé (HFS), é 

uma toxicidade cutânea comum relacionada à agentes de quimioterapia convencionais, como 

doxorrubicina, citarabina, capecitabina, docetaxel, doxorrubicina encapsulada em lipossoma, 

5-fluorouracil e terapias direcionadas, especialmente inibidores de multiquinase. 

https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/
https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/
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2.1.3 Critério de eleição 

Estudos comparativos sobre a eficácia da ureia para prevenir a HFS em pacientes com 

câncer submetidos à terapias antineoplásicas; Escrito em português, inglês ou espanhol. 

Exclusão: 1- estudos que utilizaram ureia apenas para tratar HFS e não para prevenir; 2- 

estudos que não avaliaram a ureia; 3- estudos que não foram identificados; 4- tipo de estudo 

ou publicação: estudos observacionais, estudos descritivos, retrospectivo, revisão, série de 

casos / relatos de casos, estudos de controle de casos, estudos de coorte, resumos de 

conferências, protocolos de estudo, carta ao editor, opinião pessoal, dissertação, teses e 

manuais institucionais; 5- estudos que testam a ureia associada a outros compostos na mesma 

formulação. 

2.1.4 Fontes de informação e estratégia de pesquisa 

Os estudos foram identificados usando estratégia de pesquisa adaptada para cada base 

de dados eletrônicoa: 1- CINAHL, 2- Cochrane Central Register of Controlled Trials 

(CENTRAL), 3- LILACS, 4- PubMed, 5- SCOPUS e 6- Web of Science. A busca manual foi 

realizada nas listas de referência dos artigos selecionados para quaisquer referências 

adicionais que possam ter sido perdidas na busca eletrônica. Uma pesquisa na literatura 

cinzenta foi realizada usando o Google Acadêmico. Os descritores utilizados em cada base de 

dados estão descritos no Apêndice A. 

Apêndice A- Descritores das buscas nas bases de dados, do dia 4 de outubro de 2016. 

CINAHL  

S4 ("hand-foot syndrome" or "palmar plantar erythrodysesthesia" or "hand-foot 

skin reaction" or "hand-foot syndromes" or "syndrome, hand-foot" or 

"syndromes, hand-foot" or "chemotherapy-induced palmoplantar 

erythrodysesthesia" or "chemotherapy induced palmoplantar 

erythrodysesthesia" or "chemotherapy-induced palmoplantar 

erythrodysesthesias" or "palmoplantar erythrodysesthesia, chemotherapy-

induced" or "palmoplantar erythrodysesthesias, chemotherapy-induced" or 

"chemotherapy-induced" or "acral erythema" or "acral erythema, 

chemotherapy-induced" or "acral erythemas, chemotherapy-induced" or 

"chemotherapy induced acral erythema" or "chemotherapy-induced acral 

2955 



14 
 

erythemas") 

S5 ("urea" or "carbamide" or "carmol" or "basodexan") 6552 

S6 #S4 and #S5 107 

 

COCHRANE LIBRARY CENTRAL  

LILACS 

("hand-foot syndrome" OR "hand-foot syndrome" or "palmar plantar 

erythrodysesthesia" OR “hand-foot skin reaction” OR “hand-foot syndromes” OR 

“syndrome, hand-foot” OR “syndromes, hand-foot” OR “chemotherapy-induced 

palmoplantar erythrodysesthesia” OR “chemotherapy induced palmoplantar 

erythrodysesthesia” OR “chemotherapy-induced palmoplantar erythrodysesthesias” 

OR “palmoplantar erythrodysesthesia, chemotherapy-induced” OR “palmoplantar 

erythrodysesthesias, chemotherapy-induced” OR “chemotherapy-induced” OR 

“acral erythema” OR “acral erythema, chemotherapy-induced” OR “acral 

erythemas, chemotherapy-induced” OR “chemotherapy induced acral erythema” 

OR “chemotherapy-induced acral erythemas”) AND (“urea” OR “carbamide” OR 

“carmol” OR “basodexan”) 

0 

 

PUB MED 

#4 Search (#1 AND #2 AND #3) 280 

#1 "hand-foot syndrome" or "palmar plantar erythrodysesthesia" or "hand-foot 

skin reaction" or "hand-foot syndromes" or "syndrome, hand-foot" or 

"syndromes, hand-foot" or "chemotherapy-induced palmoplantar 

erythrodysesthesia" or "chemotherapy induced palmoplantar 

erythrodysesthesia" or "chemotherapy-induced palmoplantar 

erythrodysesthesias" or "palmoplantar erythrodysesthesia, chemotherapy-

induced" or "palmoplantar erythrodysesthesias, chemotherapy-induced" or 

"chemotherapy-induced" or "acral erythema" or "acral erythema, 

chemotherapy-induced" or "acral erythemas, chemotherapy-induced" or 

"chemotherapy induced acral erythema" or "chemotherapy-induced acral 

erythemas" 

2814 

#2 "urea" or "carbamide" or "carmol" or "basodexan" 5634 

#3 #1 and #2 22 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=4
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#3 Search (randomized controlled trial [pt] OR controlled clinical trial [pt] OR 

randomized controlled trials [mh] OR random allocation [mh] OR double-blind 

method [mh] OR single-blind method [mh] OR clinical trial [pt] OR (clinical 

trial [tw]) OR ((singl*[tw] OR doubl*[tw] OR trebl*[tw] OR tripl*[tw] AND 

(mask*[tw] OR blind*[tw])) OR placebos[mh] OR placebo[tw] OR 

random*[tw] OR research design[mh:noexp] OR comparative study [mh] OR 

evaluation studies [mh] OR follow-up studies [mh] OR prospective studies [mh] 

OR control* [tw] OR prospectiv* [tw] OR volunteer* [tw] NOT (animal [mh] 

NOT human [mh]) 

4874319 

#2 Search ("urea"[MeSH Terms] OR "urea"[All Fields] OR "carbamide"[All 

Fields] OR “carmol”[All Fields] OR “basodexan” [All Fields]) 

15766

2 

#1 Search ("hand-foot syndrome"[mesh terms] OR "hand-foot syndrome"[all 

fields] or "palmar plantar erythrodysesthesia" [all fields] OR “hand-foot skin 

reaction”[all fields] OR “hand-foot syndromes” [all fields] OR “syndrome, 

hand-foot”[all fields] OR “syndromes, hand-foot” [all fields] OR 

“chemotherapy-induced palmoplantar erythrodysesthesia” [all fields] OR 

“chemotherapy induced palmoplantar erythrodysesthesia” [all fields] OR 

“chemotherapy-induced palmoplantar erythrodysesthesias” [all fields] OR 

“palmoplantar erythrodysesthesia, chemotherapy-induced” [all fields] OR 

“palmoplantar erythrodysesthesias, chemotherapy-induced”[all fields] OR 

“chemotherapy-induced” [all fields] OR “acral erythema” [all fields] OR “acral 

erythema, chemotherapy-induced”[all fields] OR “acral erythemas, 

chemotherapy-induced” [all fields] OR “chemotherapy induced acral erythema” 

[all fields] OR “chemotherapy-induced acral erythemas”[all fields]) 

10205 

 

SCOPUS  

"hand-foot syndrome" or "palmar plantar erythrodysesthesia" or "hand-foot skin 

reaction" AND "urea" or "carbamide" 

222 

 

WEB OF SCIENCE 

# 

1 

("hand-foot syndrome" OR "hand-foot syndrome" or "palmar plantar 

erythrodysesthesia" OR “hand-foot skin reaction” OR “hand-foot syndromes” 

OR “syndrome, hand-foot” OR “syndromes, hand-foot” OR “chemotherapy-

induced palmoplantar erythrodysesthesia” OR “chemotherapy induced 

palmoplantar erythrodysesthesia” OR “chemotherapy-induced palmoplantar 

erythrodysesthesias” OR “palmoplantar erythrodysesthesia, chemotherapy-

induced” OR “palmoplantar erythrodysesthesias, chemotherapy-induced” OR 

“chemotherapy-induced” OR “acral erythema” OR “acral erythema, 

chemotherapy-induced” OR “acral erythemas, chemotherapy-induced” OR 

“chemotherapy induced acral erythema” OR “chemotherapy-induced acral 

erythemas”) AND (“urea” OR “carbamide” OR “carmol” OR “basodexan”) 

25 

 

GOOGLE ACADÊMICO 

"hand-foot syndrome" or "palmar plantar erythrodysesthesia" or "hand-foot skin 

reaction" AND "urea" or "carbamide" 

104 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=1
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Após a obtenção de todas as referências, as duplicatas foram excluídas usando o 

software apropriado (EndNoteBasic®, Thomson Reuters, EUA). Todas as buscas nos bancos 

de dados eletrônicos foram realizadas em 04 de outubro de 2016. 

2.1.5 Seleção de estudo 

A seleção do estudo foi realizada em duas fases. Na fase 1 dois pesquisadores (T.U.S.M 

e A.G.M) examinaram de forma independente os títulos e resumos de estudos potencialmente 

relevantes que pareciam atender aos critérios de inclusão com base em seus resumos. Na fase 

2 os mesmos revisores leram independentemente o texto completo de todos os artigos 

selecionados e excluíram os estudos que não atendiam aos critérios de inclusão. Qualquer 

desentendimento, na primeira ou segunda fase, foi resolvido por discussão e concordância 

mútua entre os dois revisores. Caso um consenso não pudesse ser alcançado, um terceiro autor 

(C.I.V.) estava envolvido para tomar uma decisão final. Estudos que foram excluídos após a 

avaliação do texto completo e os motivos da exclusão estão listados no Apêndice B. 

Apêndice B - Estudos excluídos (n= 19) após avaliação do texto completo e os motivos da 

exclusão.  

 

Autor, ano Artigos excluídos pelos critérios 

Blair, H. A. et al, 2015 4 

Bochicchio, A. M. et al, 2006 4 

Bonavero, M. et al, 2015 4 

Delgado-Tellez, L. et al, 2009 4 

Gencer, D. et al, 2014 

 

Hofheinz, R. D. et al, 2016 

4 

 

4 

Islambulchilar, M. et al, 2015 2 
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Iwase, S. et al, 2016  4 

Jeung, H. C. et al, 2010 

 

Lacouture et al 2008 

2 

 

5 

Loprinzi, C., 2006 

 

Oestreicher, P. et al, 2007  

 

Ren, Z. et al, 2012 

 

Rutkowski, P. et al, 2016 

 

Shinohara, N. et al, 2013 

 

Wang, C. et al, 2015 

 

Wheler et al 2012 

 

Wolf et al 2010 

 

Yoshimoto et al 2010 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

(1) estudo do tratamento ao invés de prevenção; 

(2) estudos que não avaliaram a ureia; 

(3) estudos não identificados;  
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(4) tipo de estudo ; 

(5) ureia associada com outro componente na mesma formulação. 
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2.1.6 Processo de coleta de dados e itens 

Dois investigadores (TUSM e AGM) coletaram de forma independente os dados dos 

artigos selecionados: características do estudo (autor (es), ano de publicação, País do estudo, 

objetivos), características da população (total da amostra, tipo de câncer, tratamento do câncer 

realizado, grau e critério de HFS); Características de intervenção (intervenção, controle, 

período de acompanhamento) e características de resultados (resultados primários e conclusão 

principal). O terceiro autor (C.I.V.) verificou todas as informações recuperadas. Se os dados 

necessários não estivessem completos, eram feitas tentativas para entrar em contato com os 

autores para recuperar qualquer informação faltando pertinente. 
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2.1.7 Risco de viés em estudos individuais 

Para avaliar o risco de viés dos estudos incluídos, foi aplicada a Ferramenta de Risco de 

Viés de Colaboração Cochrane (HIGGINS; GREEN, 2011), incluindo julgamentos sobre a 

geração de sequência aleatória, ocultação de alocação, cegamento de participantes, 

avaliadores de pessoal e resultados, dados incompletos de desfecho, relatórios seletivos e 

outras fontes de viés. O risco de viés foi avaliado como baixo, alto ou pouco claro. Dois 

investigadores realizaram esse processo de forma independente (T.U.S.M e A.G.M). 

Desacordos entre os 2 revisores foram resolvidos por um terceiro investigador (C.I.V.). 

2.1.8 Medidas sumárias 

O resultado primário foi a prevenção completa ou parcial de HFS. 

2.1.9 Síntese de resultados 

A combinação global de dados dos estudos incluídos foi realizada por síntese descritiva. 

O agrupamento estatístico de dados usando meta-análise foi planejado sempre que os ensaios 

fossem cumulativos e relativamente homogêneos em relação ao método, as intervenções e os 

resultados. A heterogeneidade nos estudos foi avaliada considerando-se clínica (diferenças 

quanto aos participantes, tipo de intervenções e resultados), metodológica (design e risco de 

viés) e características estatísticas (efeito dos estudos). 

2.1.10 Risco de viés em estudos 

Os critérios foram o design do estudo, risco de viés, imprecisão, inconsistência, 

indireção e magnitude de efeito. A qualidade da evidência deve ser caracterizada como alta, 

moderada, baixa ou muito baixa. 

 

2.2 RESULTADOS 

 

2.2.1 Seleção de estudo 
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Na primeira fase, foram identificadas 656 referências nas seis bases de dados incluídas 

CINAHL, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), LILACS, PubMed, 

SCOPUS, and Web of Science e 104 referências na literatura cinzenta acessada por meio da 

busca no Google Scholar. Removidas as duplicatas, restaram 446 artigos. Após esta primeira 

fase de seleção, com base na leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 22 artigos para 

serem lidos na íntegra, correspondendo à segunda fase de seleção dos estudos.  

Somente os artigos que respondiam à questão norteadora e preencheram os critérios de 

elegibilidade foram incluídos, resultando em 3 artigos. O Apêndice C mostra o fluxograma de 

todo o processo de seleção da revisão. 

Apêndice C - Fluxograma do processo de seleção da revisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB OF SCIENCE 
n = 25 

SCOPUS 
n = 222 

PUBMED 
n = 280 

CENTRAL 
n = 22 

LILACS 
n = 0 

Registros após a remoção de duplicatas (n = 446) 

Registros rastreados a partir de bancos de dados (n =22) 

Estudos adicionais identificados a partir de 
listas de referência (n =0) 

 
 

Id
e

n
ti

fi
ca

çã
o

 

Artigos completos avaliados elegibilidade (n =22) 

Artigos excluídos pelos critérios 
(n = 19) 

(1) estudo do tratamento ao invés de 
prevenção (n= 0) 
(2) estudos que não avaliaram a ureia (n= 
2) 
(3) estudos não identificados (n= 1) 
(4) tipo de estudo (n= 14) 
(5) ureia associada com outro componente 
na mesma formulação (n= 2) 

R
as

tr
ea

m
e

n
to

 
El

eg
ib

ili
d

ad
e

 

GOOGLE ACADÊMICO (n = 104) 

Registros identificados através da pesquisa de banco de dados (n = 656) 

Registros selecionados do GOOGLE 
ACADÊMICO (n =0) 

CINAHL 
n = 107 

Studies included in qualitative synthesis (n = 03) 

In
cl

u
sã

o
 



23 
 

2.2.2 Características dos estudos 

O Apêndice D apresenta as características dos estudos desta revisão. Todos os estudos 

incluídos foram ensaios clínicos randomizados, sendo eles: “Mapisal Versus Urea Cream as 

Prophylaxis for Capecitabine-Associated Hand-Foot Syndrome: A Randomized Phase III 

Trial of the AIO Quality of Life Working Group” (HOFHEINZ; GENCER; SCHULZ, H. et 

al., 2015); “Randomized Controlled Trial of the Prophylactic Effect of Urea-Based Cream on 

Sorafenib-Associated Hand-Foot Skin Reactions in Patients With Advanced Hepatocellular 

Carcinoma” (REN; ZHU; KANG, et al.,2015) e “A randomized multicenter phase II trial on 

the efficacy of a hydrocolloid dressing containing ceramide with a low-friction external 

surface for hand-foot skin reaction caused by sorafenib in patients with renal cell carcinoma”   

(SHINOHARA; NONOMURA; ETO, et al, 2014). Todos os estudos avaliaram creme á base 

de ureia como intervenção profilática em 884 pacientes com câncer. Todos os artigos foram 

publicados em inglês. Dois dos artigos incluídos Hofheinz (2015) e Ren (2015), analisaram 

também a qualidade de vida dos pacientes.  

Apêndice D – Características dos estudos dessa revisão.  
 

Abreviação: HFS= Síndrome mão- pé (Hand- Foot Syndrome); UBC= creme á base de ureia (urea-based cream); BSC= 

melhor suporte de cuidado (best supportive care)   
aLocal do estudo; 

*Amostra total analisada no estudo. 
C No estudo a ureia foi usada como controle, nessa revisão consideramos como intervenção. 
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2.2.3 Risco de parcialidade nos estudos 

O risco de parcialidade dos estudos incluídos foi avaliado e relatado de acordo com a 

Ferramenta de Risco de Viés de Colaboração Cochrane (HIGGINS, GREEN, 2008), que 

recomenda relatórios explícitos de domínios individuais, incluindo geração de sequências, 

ocultação de alocação, cegamento de participantes, avaliadores de pessoal e resultados, dados 

de resultados incompletos, relatórios seletivos e outras fontes de viés. Os artigos tiveram 

baixo risco de viés para os quesitos “dados de resultados incompletos” e “relatórios 

seletivos”. O artigo Ren (2015), recebeu alto risco de viés para cegamento da avaliação de 

resultados. Para os domínios “geração de sequencia aleatória” e “ocultação de alocação” todos 

os estudos apresentaram risco de viés incerto por não descrever o processo de randomização. 

A classificação em baixo, incerto ou alto riscos de viés são relacionadas á quantidade de 

informação que o artigo traz sobre as categorias. Quando os autores não descrevem 

determinado assunto no artigo, a categoria recebe a classificação de viés incerto.  

 

 

 

2.3 DISCUSSÃO 

Esta revisão é importante porque aponta mecanismo de prevenção da Síndrome mão- pé 

cientificamente testados para assim recomendar uma intervenção eficaz para prevenir a HFS 

em pacientes submetidos à quimioterapia. 
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2.3.1 Sorafenib e Capecitabina 

Em dois estudos, Ren (2015) e Shinohara (2014), o tratamento antineoplásico foi com 

Sorafenib. No estudo de Hofheinz (2015) os pacientes estavam em tratamento com 

Capecitabina.  

Capecitabina é indicada para monoterapia de câncer de colon, coloretal e mama. Dentre 

os efeitos tóxicos limitantes decorrentes do seu uso destaca-se a síndrome mão-pé. 

Considerando que Grau 2 apresenta-se como eritema doloroso e edema das mãos e/ou pés 

e/ou desconforto e que afeta a atividade diária do doente. E Grau 3 apresenta-se como uma 

descamação úmida, ulceração, formação de  vesículas e dor intensa nas mãos e/ou pés e/ou 

intenso desconforto, que incapacita o doente para trabalhar ou para efetuar a sua atividade 

diária (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2016a). Sorafenib é um inibidor multiquinase 

de propriedades antineoplásicas. Indicado para Carcinoma hepatocelular, Carcinoma de 

células renais e Carcinoma diferenciado da tireóide. As análises de dados demográficos 

sugerem que não existe relação entre a farmacocinética e a idade, sexo ou peso corporal. 

Dentre as reações adversas medicamentosas mais comuns com sorafenib, está a síndrome 

mão-pé. São usualmente do grau 1 e 2 CTC (inglês, Common Toxicity Criteria, Critérios 

comuns de toxicidade) e surgem geralmente durante as primeiras seis semanas de tratamento 

com sorafenib (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2016b). 

Os doentes que receberam capecitabina experimentam taxa de incidência de 10-17% de 

HFS de grau 3, e o HFS é considerado a reação adversa limitante da dose mais comum 

quando se trata de capecitabina. Em doentes tratados com Inibidores de Multikinase (MKIs), a 

incidência de HFS resulta em reduções de dose em 40-44% dos doentes, interrupções breves 

do tratamento para 29-30% dos doentes e descontinuação do tratamento em 17-19% dos 

doentes. A capecitabina tem uma taxa de incidência ainda mais elevada de HFS (mediana 

53,5%) (LYNN, 2015). 
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Diante dessas informações, podemos comparar os estudos, levando em conta o uso de 

Sorafenib ou capecitabina, influenciando diretamente nos seus resultados demonstrados. 

2.3.2 Acompanhamento 

Outro aspecto importante é quanto ao tempo de acompanhamento. Em Ren (2015) Os 

pacientes foram examinados a cada 2 semanas por 12 semanas e seguidos na semana 14. Já 

Shinohara (2014) acompanhou por 12 semanas; e Hofheinz (2015) por 6 semanas. 

Geralmente, o HFS começa precocemente na terapia, embora possa ocorrer um ou mais meses 

após o início do tratamento. HFS associado com a quimioterapia pode ocorrer 1-21 dias após 

o início da terapêutica, e até vários meses mais tarde com terapias contínuas de baixa dose.  

Os doentes que receberam sorafenib têm início mediano de sintomas de 18,4 dias (intervalo 3-

56 dias) (LYNN, 2015).   

2.3.3 Grau de HFS 

No estudo de Ren (2015) foi avaliado um sistema de classificação modificado 

específico para sintomas de HFS. Nessa escala, Grau 1 é descrita como entorpecimento, 

disestesia / parestesia, formigamento, inchaço sem dor ou eritema das mãos e / ou pés e / ou 

desconforto, o que não interrompe atividades normais. Grau 2: Eritema doloroso e inchaço 

das mãos e / ou pés e / ou desconforto que afetam as atividades do paciente. Grau 3: 

Descamação úmida, ulceração, bolhas ou dor severa das mãos e / ou pés e / ou desconforto 

grave que faz com que o paciente não possa trabalhar ou realizar atividades da vida diária. 

Shinohara (2014) não relatou no artigo qual tipo de escala utilizou. Foi feito contato 

com o autor e informou que utilizaram NCI CTC Criteria (EORTC, 1998). Em que, Grau 1: 

Alterações na pele ou dermatite sem dor (por exemplo, eritema, descamação). Grau 2: 

alterações na pele com dor, não interfere na função. Grau 3: alterações na pele com dor, 

interferindo na função. 
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Hofheinz (2015) não relataram qual ferramenta utilizaram para graduar HFS. O que é 

uma informação relevante para se comparar resultados.  

2.3.4 Composição dos produtos de intervenção 

Um dos estudos de Shinohara (2014) comparou a Ureia 10% com hidrocolóide 

contendo ceramida. E um dos resultados demonstrados foi que um curativo hidrocolóide 

contendo ceramida com uma superfície externa de baixa fricção é um tratamento eficaz para 

prevenir HFS nas solas dos pés que progridem do grau 1 para 2 ou 3 em comparação com 

topical creme de ureia a 10% em pacientes com RCC submetidos a terapia com sorafenib. Os 

pacientes atribuídos ao braço A foram tratados substituindo um curativo hidrocolóide 

contendo ceramida com uma superfície externa de baixa fricção para os locais afetados da 

sola dos pés com HFS a cada 2-3 dias. Os pacientes aplicaram este curativo de acordo com o 

manual de instruções recebido. Os pacientes atribuídos ao braço B receberam 10% de creme 

de ureia nos locais afetados duas a três vezes por dia. Outros tratamentos, tais como pomadas 

tópicas de esteroides, analgésicos ou produtos de cuidados dos pés para HFS nas solas dos pés 

foram proibidos durante o período de estudo. 

Como já citado nesse artigo anteriormente, o creme à base de ureia é um ceratolítico que 

diminui a espessura epidérmica e sua proliferação, além de dissolver matriz intracelular, 

suavizando a hiperqueratose (LACOUTURE; WU; ROBERT, et al,  2008). 

Quanto ao hidrocolóide, a presença de camadas de hidrocolóide aumenta a absorção de 

água e hidrata a área da pele, a inflamação pode ser reduzida e a ceramida é conhecida por 

possuir propriedades hidratantes devido à presença de conteúdos lipídicos que penetram no 

estrato córneo, de modo que, quando se aplicam cremes contendo ceramida, é facilmente 

absorvido pela pele, ajudando assim a proteger a pele da secura, promovendo assim a 

cicatrização (HAO; FENG; CHU, et al, 2015). 



28 
 

De acordo com o estudo Shinohara (2014), o HFS mostrou ser mais severo nos pontos 

de pressão. O hidrocoloide já possui função de curativo das lesões por pressão. Daí a intenção 

de testar o hidrocoloide na HFS. Porem, um problema foi a brevidade do período de 

observação, que foi de apenas 1 mês. O curativo hidrocolóide contendo ceramida mostrou ser 

eficaz por um período de 1 mês, mas sua eficácia a longo prazo não foi avaliada. No entanto, 

é importante que este curativo evitou a exacerbação da HFS mesmo em curtos períodos de 

tempo. 

O produto Mapisal é uma pomada médica contendo uma grande variedade de 

antioxidantes e extratos de óleo nutritivos. "Mapisal atua como um antioxidante. Sugeriu-se 

que o uso em HFS induzido por capecitabina devido ao declínio na capacidade antioxidante 

da pele demonstrada em pacientes tratados com capecitabina” (HOFHEINZ; GENCER; 

SCHULZ, et al., 2015). 

2.3.5 Outras discussões 

Todos os estudos trouxeram a utilização de concentração de ureia a 10%. Como já 

discutido, houve benefícios e melhoras relevantes para os pacientes em uso da substancia 

nessa concentração. Porém, estudos feitos abordam outros níveis de concentração. Trustees of 

The University of Pennsylvania, em um estudo sobre HFS, revelou que “para placas macias 

hiperqueratóticas, use agentes tópicos que inibem a proliferação de queratinócitos, incluindo 

creme de ureia 20-40%” (LYNN, 2015). Ou seja, recomendação de aumento considerável da 

concentração de ureia utilizada nos estudos randomizados da revisão. Gera questionamentos 

como, o aumento da concentração da ureia traria maiores benefícios aos pacientes? 

Diminuiria a incidência de HFS? Diminuiria o grau de HFS? Com o aumento dessa 

concentração, seria suficiente para trazer mais benefícios do que os benefícios da intervenção 

com hidrocoloide? São questionamentos que valem novos estudos sobre.  

2.3.6 Problemas e limitações metodológicas 
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A qualidade dos estudos também pode ter afetado o resultado, considerando que, para 

alguns estudos clínicos avaliados, não houve dados suficientes sobre geração de sequência 

aleatória, ocultação de alocação e cegamento da avaliação de resultados. Por fim, os estudos 

utilizaram escalas variadas na avaliação do HSF. Essas diferenças na definição de resultados 

afetaram a análise. Devido à heterogeneidade dos dados, os escores de HSF não podem ser 

agrupados adequadamente. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Foram identificados três ensaios controlados randomizados sobre o uso de ureia para 

prevenção de HSF. Juntos, os estudos mostraram que a aplicação profilática de ureia reduziu a 

incidência de HSF. Outros estudos bem desenvolvidos são necessários para avaliar a eficácia 

da ureia para HSF em pacientes com câncer submetidos a quimioterapia ou terapia 

direcionada. 
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