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Resumo: A quimioterapia tem sido amplamente utilizada como método de
tratamento contra o câncer. Porém a maneira como suas doses são administradas
ainda são passíveis de melhor entendimento quantitativo e analítico. Para que sejam
feitas análises do comportamento da droga com o organismo do paciente e os
motivos que levam a tratamentos quimioterápicos mal sucedidos é considerado o
modelo matemático aplicado ao câncer.
As referências utilizadas mostraram que a administração de baixas doses e
longos intervalos de tempo entre as dosagens estão relacionados ao fracasso
terapêutico. Esses resultados foram obtidos através da comparação de diferentes
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protocolos de tratamento, quanto à dose administrada e intervalo de tempo entre as
doses. Mas, todas as análises foram feitas tendo em vista que o paciente
mantivesse sua massa corpórea inicial até o fim do tratamento. Sabendo que o
estado nutricional do paciente oncológico sofre alterações decorrentes da presença
do tumor e das terapias antineoplásicas, consequentemente ocorre uma variação
mássica e os resultados apresentam variações que podem ocasionar o fracasso do
tratamento.
Mediante o uso de simulações foram originados gráficos que indicam o
comportamento das células tumorais e normais diante do aumento ou redução de
massa corpórea do paciente junto à ação da quimioterapia. Os resultados indicam
que o aumento de massa interfere na ação do agente quimioterápico prejudicando
sua eficiência. E a redução de massa, por sua vez, potencializa o efeito tóxico da
quimioterapia agravando o quadro geral do paciente.
Palavras-chave: Modelagem, Câncer, Quimioterapia.
Introdução
O câncer é um evidente problema de saúde pública mundial, nas últimas
décadas, sendo considerado a segunda doença mais fatal da sociedade moderna.
Na tentativa de se obter a cura, diversos avanços no tratamento da doença têm sido
gerados através da quimioterapia, porém quantitativamente pouco se conhece sobre
o efeito da droga nas células tumorais e também nas sadias.
Na literatura, os modelos atuais para crescimento tumoral são,
principalmente, oriundos de ajustes de curvas, simulações numéricas, ou de
equações diferenciais baseadas em simplificações de conceitos biológicos
(RODRIGUES, 2011).
Sabendo da necessidade de melhor entendimento quantitativo e analítico, são
utilizados, portanto, os modelos matemáticos como ferramenta de grande valia.
É possível utilizar tais modelos, pois populações possuem diversas
características próprias, mensuráveis. Além disso, cada indivíduo de uma população
pode nascer, crescer e morrer, mas somente uma população como um todo possui
taxas de natalidade e de crescimento específicas. Assim, analisam-se as células
tumorais e normais como duas populações de células distintas.
Tendo em vista que a quimioterapia age indiscriminadamente nas células do
paciente e produzem efeitos adversos, os quais dependem do agente
quimioterápico, da dosagem e da duração do tratamento, além das interações
ocorridas entre os dois tipos de células existem também aquelas que relacionam as
células ao tratamento quimioterápico.
Assim, o modelo de equações diferenciais representativo do câncer com ação
da Quimioterapia pode ser estudado sob o ponto de vista matemático junto a
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conceitos biológicos visando avaliar os danos causados ao paciente pela terapia
antineoplásica devido a sua forma de administração e a variação mássica do
paciente no decorrer do tratamento.
O modelo em quimioterapia
O modelo de equações diferenciais representativo do Câncer com ação da
Quimioterapia, baseado em duas populações de células (tumorais e normais),
e
respectivamente, que competem entre si por recursos limitados, como o oxigênio
e espaço tecidual, e um agente quimioterápico , segundo (RODRIGUES, 2012), é
dado por:

(

)
(1)

{

No modelo acima,
representam as taxas de crescimento,
representam as capacidades suporte das células,
representam a
influência entre as populações, ou competição por recursos escassos, a taxa de
decaimento do agente quimioterápico,
e
as taxas de tratamento,
e
as
velocidades de resposta à droga, e
a função da administração do agente
quimioterápico.
O modelo 1 parte de suposições que visam adequá-lo a realidades biológicas.
Assim, para que o tratamento faça sentido é necessário que
. Da mesma
forma, partindo do ponto de vista biológico temos
Consideraremos a morte do
indivíduo caso o parâmetro
atinja o valor de
células (900g), já que
dificilmente um paciente sobreviveria com um tumor dessa magnitude, devido às
complicações decorrentes.
Existem duas formas de administração do agente quimioterápico $q(t)$, são
elas a administração contínua e a administração em ciclos que são apresentadas
detalhadamente em (RODRIGUES, 2011) e (RODRIGUES et all, 2011).

Administração contínua da quimioterapia
A administração contínua do agente quimioterápico trata-se de um tipo de
aplicação por meio das veias do paciente, de forma lenta e ininterrupta. A infusão
contínua geralmente é utilizada com quimioterápicos que podem causar hipotensão
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arterial, reações alérgicas e inflamações ao longo da veia puncionada e, por isso,
não podem ser administradas de uma só vez. Matematicamente tem-se, portanto:
(2)

A partir da condição apresentada na Equação 2, o modelo 1 torna-se
autônomo, e possui quatro pontos de equilíbrio, para os quais são feitas
interpretações por meio de um ponto de vista biológico.
Considerando as suposições do modelo quimioterápico, para a obtenção dos
resultados, usou-se as seguintes condições iniciais:
células
tumorais, sendo que
células tumorais representam aproximadamente 1cm
(clinicamente palpável),
células normais,
, e os demais
parâmetros foram dados pela tabela da referência (RODRIGUES, 2011).
Ao resolver matematicamente o modelo 1, obtém-se quatro pontos de
equilíbrio no conjunto solução. O ponto de equilíbrio
representa a
extinção das células normais e tumorais devido a alta dosagem presente no
medicamento. Nesse caso o valor de
deverá ser alto e atribuindo o valor
, tem-se a representação da Figura 1:

Figura 1: Comportamento de

O ponto de equilíbrio

e

avaliando o ponto de equilíbrio

representa a cura da doença por

decorrência do tratamento quimioterápico. Neste caso o valor de
no intervalo

, ou seja,

deverá estar

. Atribuindo o valor

, tem-se:
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Figura 2: Comportamento de

e

O ponto de equilíbrio

avaliando o ponto de equilíbrio

representa a eliminação das células

normais com o tratamento, permanecendo a existência do tumor. Nesse caso o valor
de
deverá estar no intervalo
. Ou seja,
Assim,
atribuindo o valor

, tem-se:

Figura 3: Comportamento de

e

O ponto de equilíbrio

avaliando o ponto de equilíbrio

representa a coexistência entre as

células normais e tumorais na presença do tratamento. Nesse caso o valor de
deverá estar nos intervalos
Atribuindo o valor

e

. Ou seja,

, tem-se:
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Figura 4: Comportamento de

e

avaliando o ponto de equilíbrio

Observando os resultados apresentados acima, conclui-se que o modelo em
quimioterapia aplicado a tumores cancerígenos mostra a dinâmica satisfatória entre
a população de células tumorais e de células normais, onde a situação ideal é a
ausência total de células cancerígenas, que se apresenta como um dos pontos de
equilíbrio dos quais o modelo prevê, sendo ele o
Ou mesmo coexistência dos
dois tipos de células sem que haja a morte do indivíduo, como o demonstrando na
análise do ponto .
Além disso, conforme esperado clinicamente os resultados indicam que a
administração de baixas doses ou doses muito altas do tratamento está relacionada
ao fracasso terapêutico, como apresentado na análise dos pontos
.
Administração em ciclos da quimioterapia
A administração em ciclos da quimioterapia é caracterizada pela infusão do
quimioterápico com intervalos entre as infusões com dosagens determinadas.
Geralmente esse tipo de administração é utilizado porque os agentes
quimioterápicos não são capazes de destruir todas as células malignas, restando
sempre uma porcentagem doente que precisa ser eliminada nos ciclos
subsequentes, antes que o câncer torne a se expandir. Além disso, o intervalo entre
as aplicações viabiliza um período de repouso, para que o organismo se recupere da
toxicidade e seja então submetido à nova fase do tratamento.
Matematicamente a administração em ciclos é representada, segundo
(MARTIN et all, 1993) por:
{

(3)

Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 10 – Ano V – 10/2016
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes

-7-

Onde representa o ciclo de administração da droga (intervalo de tempo do
ciclo), representa o número de dias de tratamento
, e o tempo de
infusão da droga. De modo que a condição
deverá ser satisfeita.
A infusão da quimioterapia com administração em ciclos é caracterizada com
ciclos que duram 3 ou 4 semanas, seguidos por um período de descanso. O
medicamento não é administrado neste período.
Protocolos de Tratamento
Para análise da quimioterapia através da administração em ciclos é preciso
estabelecer protocolos de tratamento a serem estudados. Assim, considera-se o
protocolo padrão a partir da fórmula de (MOSTELLER, 1987):



Estima-se que a superfície corporal de um paciente de massa
de
estatura
é
.
O Ministério da Saúde estabelece uma dose de
por metro
quadrado de superfície corporal do paciente a cada 21 dias (BRASIL,
2008). Assim, no protocolo padrão a dose da droga será de 900mg por
ciclo, infundida em 3 horas;

Protocolo I
No protocolo I a quantidade do agente quimioterápico a cada infusão é reduzida
para que seus resultados sejam analisados e comparados aos do protocolo padrão.



(

)

;

;



Protocolo II
No protocolo II a análise se refere a quantidade de dias do ciclo a cada infusão.
Assim, aumenta-se o intervalo entre os ciclos, de forma que:



(

)

;

;



Da mesma forma, para fins de comparação é possível analisar o
comportamento das células sem a presença da quimioterapia
, e perceber a
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diferença entre a situação de um câncer não tratado e o comportamento das células
com a presença da quimioterapia em diversos protocolos.

Comparação entre os protocolos de tratamento e câncer não tratado
Segundo (GATENBY, 1996), o modelo matemático para o câncer não tratado
pode ser tal que:
{

(

)
(4)

Analisando as hipóteses do modelo 4, os protocolos analisados e a situação
de câncer não tratado, seu comportamento pode ser representado nas Figura 5 e
Figura 6. Foram utilizados os seguintes parâmetros iniciais:
células
tumorais,
células normais,
, e os demais parâmetros foram
dados pela tabela da referência (RODRIGUES et all, 2011).

Figura 5: Evolução de células normais para três diferentes protocolos e para o caso de
câncer não tratado ao longo do tempo

Figura 6: Evolução de células tumorais para três diferentes protocolos e para o caso de
câncer não tratado ao longo do tempo
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Com os apresentados nas figuras acima observa-se uma redução tumoral
bem mais acentuada no protocolo padrão, ao passo que nos protocolos I e II a
redução tumoral é menos atenuada. Assim, nota-se que a redução das doses da
droga ou um maior espaçamento entre os dias das infusões estão relacionadas ao
fracasso terapêutico.
Ressalta-se também que o acréscimo de sete dias no intervalo entre as
infusões não faz diferença considerável de tamanho do tumor. Essa situação é
representada pela comparação entre o protocolo padrão e o protocolo II. Assim,
conclui-se que não há diferença de resposta do paciente à terapia, do ponto de vista
clínico, para infusão a cada três ou quatro semanas. Observa-se também a
diferença da situação de determinado paciente que se trata com ajuda da
quimioterapia e aquele que não faz o uso desse tratamento. No último caso, pelo
primeiro gráfico, percebe-se a queda mais acentuada das células normais, e pelo
segundo gráfico, a evolução mais atenuada das células tumorais.

Variação mássica do paciente
O estado nutricional do paciente oncológico sofre alterações decorrentes da
presença do tumor e terapias antineoplásicas. Tais alterações associadas aos
efeitos colaterais do tratamento influenciam significativamente a qualidade de vida
do paciente, (BRASIL, 2008). Neste contexto, ressalta-se a importância da análise
da mudança de massa e suas consequências nesses indivíduos através da
modelagem matemática.
Considerando a administração em ciclos do agente quimioterápico q(t) com
protocolo padrão, é estabelecido a esse parâmetro um valor ideal de
para um paciente de
. Os resultados obtidos através do valor adotado são
eficazes com relação à regressão do tumor, porém a variação mássica do paciente
oncológico é multifatorial e frequente, sendo considerado fator prognóstico e
limitante do tratamento (BRASIL, 2008). podendo gerar resultados significativos e
passíveis de análise com relação ao desenvolvimento da doença.
Diversos fatores são responsáveis pela mudança de massa, dentre eles estão
o decréscimo de atividade física influenciada pela própria doença, alteração da taxa
metabólica e a baixa ingestão alimentar decorrente da sintomatologia e da presença
do tumor (BRASIL, 2008).
O modelo 1 foi implementado e foram necessárias considerações importantes
no que diz respeito aos dois tipos de células, suas respectivas massas e
porcentagens no organismo do paciente. Após estudo detalhado da referência
bibliográfica, observou-se que os resultados que melhor representam a realidade do
tumor e das demais células, foram a adoção de que cada célula tumoral
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corresponde a
e representa aproximadamente
paciente, e que cada célula normal
corresponde a
aproximadamente
do organismo do paciente.

do organismo do
e representa

As Figura 7.a e Figura 7.b apresentadas a seguir, representam o
comportamento das células com o aumento de
e
, que foram acrescidos
ao número de células existentes a cada interação de acordo com a massa
correspondente a cada célula tumoral e normal, conservando suas proporções no
organismo do paciente.
A partir da Figura 7.a e sua ampliação, a Figura 7.b pode-se observar que o
ganho de massa provoca uma redução menos satisfatória do tumor. Tomando
dias, momento imediatamente anterior a terceira infusão da droga, observa-se
que o aumento de massa corpórea em
, já que ocorreram duas infusões
anteriores, faz com que o paciente deixe de reduzir
de tumor, e com o
aumento mássico corporal em
o tumor deixa de reduzir sua massa em
. Esses resultados indicam que o aumento de massa corpórea prejudica a
ação do agente quimioterápico na redução das células tumorais, fazendo com que o
aumento da dosagem se torne necessário.

Figura 7: Evolução de células tumorais

para quatro diferentes situações ao longo do

tempo.

A Figura 8 representa o comportamento das células com a redução de
e
, que foram decrescidos do número de células existentes a cada interação de
acordo com a massa correspondente a cada célula tumoral e normal, conservando
suas proporções no organismo do paciente.
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Figura 8: Evolução de células normais

para quatro diferentes situações ao longo do

tempo.

Na Figura 8 observa-se o dano causado às células normais à medida que
ocorre a redução de massa. O prejuízo causado representa a resposta clínica
desfavorável à terapia antineoplásica, piora da qualidade de vida e redução da
sobrevida do paciente, já que por ser um tratamento sistêmico todos os tecidos
podem ser afetados, embora com intensidades distintas. Além disso, a Figura 8
também mostra que a redução mássica possui influência negativa de maior
relevância que a não utilização de tratamento. Comparando as quatro distintas
situações para
dias observa-se uma redução de
e de
nas
células normais, para perda de peso em
e
, respectivamente.
Por outro lado, comparando-se a perda de células normais na situação de
câncer não tratado e na situação de não alteração mássica, existe uma diferença de
. Essa diferença é muito pequena se comparada aos resultados
encontrados quando ocorre redução de massa. Esses resultados indicam que
quando há perda de massa corpórea no decorrer do tratamento, as infusões de
quimioterapia são prejudiciais ao paciente tornando sua interrupção o procedimento
ideal até que ele recupere seu peso inicial. Isso pode comprometer o controle local
do tumor e as taxas globais de sobrevida do paciente. Além disso, nos casos de
interrupção com aumento do tempo total de tratamento, ocorrerá aumento
significativo no custo do tratamento e diminuição da motivação do paciente em
prosseguir o planejamento terapêutico. Assim, torna-se de fundamental importância
uma avaliação nutricional, a fim de se evitar queda do estado geral e interrupção
precoce do tratamento por toxicidade, ou mesmo a adequação da quantidade de
droga infundida com a massa corpórea do paciente.
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Considerações Finais
Através das análises dos resultados obtidos pela aplicação do modelo em
quimioterapia foi possível perceber a importância da modelagem matemática para o
avanço do entendimento quantitativo e analítico do câncer e das consequências do
seu tratamento no paciente.
O estudo da administração contínua do agente quimioterápico indicou,
conforme esperado clinicamente, que a administração de baixas doses ou doses
muito altas do tratamento está relacionada ao fracasso terapêutico. Já a análise para
administração em ciclos mostrou a eficácia do protocolo padrão na aplicação da
terapia antineoplásica.
Já o estudo da variação mássica do paciente durante o tratamento
demonstrou que a perda ou ganho de massa são prejudiciais ao paciente, e que
nesses casos a estabilização da massa corpórea ou a interrupção do tratamento é o
procedimento adequado.
Assim, os resultados do modelo possibilitaram a comprovação de resultados
clínicos reais. Neste sentido, a modelagem matemática consolida-se como
ferramenta útil e com grande precisão para auxiliar os estudos do crescimento
celular e das terapias anticâncer.
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