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RESUMO 

 

JESUS, Evelyn Barcelos de. Protocolo assistencial de enfermagem para avaliação e 

manejo de pacientes adultos submetidos à terapia oncológica cardiotóxica: estudo 

metodológico. Orientadora: Ana Carla Dantas Cavalcanti. 172 f. 2019. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial) – Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

Introdução: A cardiotoxicidade representa um grave problema provocado pelo tratamento 

oncológico. Enfermeiros que atuam diretamente com esses pacientes precisam avaliar e 

manejar as manifestações cardiovasculares que podem afetar a eficácia do tratamento. 

Apesar disso ainda não existem protocolos assistenciais de enfermagem para pacientes 

oncológicos submetidos à terapia cardiotóxica. Objetivo Geral: Desenvolver um protocolo 

assistencial de enfermagem para avaliação e manejo de pacientes adultos submetidos à 

terapia oncológica cardiotóxica. Método: Trata-se de um estudo metodológico realizado 

em duas fases: definição do conteúdo e desenvolvimento de um protocolo assistencial. A 

definição de conteúdo se deu a partir da realização de uma revisão sistemática e uma 

metassíntese. Já a elaboração do protocolo foi fundamentada no Guia para Construção de 

Protocolos Assistenciais de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem/São Paulo. 

Resultados: Foram sintetizadas as evidências sobre sinais e sintomas da cardiotoxicidade e 

intervenções de enfermagem ao paciente adulto submetido à terapia cardiotóxica. Os 

diagnósticos e intervenções de enfermagem foram mapeados de acordo com as 

classificações de diagnóstico de enfermagem e intervenções de enfermagem. O protocolo 

assistencial de enfermagem para avaliação e manejo do paciente adulto submetido à terapia 

oncológica cardiotóxica foi desenvolvido. Conclusão: A implementação do protocolo 

assistencial, após a sua valiação possibilitará uma prática de enfermagem pautada em 

evidencias científicas, assegurando melhor qualidade da assistência e segurança do 

paciente. Produto: Protocolo Assistencial de Enfermagem para avaliação e manejo do 

paciente submetido à em terapia oncológica cardiotóxica. 

 

Palavras-chave: Avaliação em Enfermagem. Cardiotoxicidade. Terapia Oncológica. 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

JESUS, Evelyn Barcelos de. Nursing care protocol for evaluation and management of 

adult patients submitted to cardiotoxic oncologic therapy: methodological study. 

Advisor: Ana Carla Dantas Cavalcanti. 172 f. 2019. Dissertation (Professional Master's 

Degree in Nursing Care) – Aurora de Afonso Costa Nursing School, Fluminense Federal 

University, Niterói, 2019. 

 

Introduction: Cardiotoxicity represents a serious problem caused by cancer treatment. 

Nurses who work with the same variables evaluated and handled 

ascardiovascularmanifestations that may affect the performance of the treatment. 

Previously, they were no longer nursing care for cancer patients undergoing cardiotoxic 

therapy. General Objective: To resolve a nursing care protocol for the evaluation and 

treatment of adult patients submitted to cardiotoxic oncologic therapy. Method: This is a 

methodological study carried out in two phases: definition of content and development of a 

care protocol. Software definition emerged as a systematic review and a meta-synthesis. 

Already a plantation protocol based on the Guide for the Construction of Nursing 

Assistance Protocols of Regional Nursing Council/São Paulo.Results: The evidence on 

signs and symptoms of cardiotoxicity and nursing interventions was synthesized in the 

adult patient submitted to cardiotoxic therapy. The nursing diagnoses and interventions 

were mapped according to the nursing diagnosis classifications and nursing interventions. 

The nursing care protocol for evaluation and management of the adult patient submitted to 

cardiotoxic oncologic therapy was developed. Conclusion: The implementation of the care 

protocol, after its validation will enable a nursing practice based on scientific evidence, 

ensuring a better quality of care and patient safety. Product: Nursing Assistance Protocol 

for evaluation and management of the patient submitted to cardiotoxic oncologic therapy. 

 

Keywords: Nursing Evaluation. Cardiotoxicity. Oncology Therapy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A oncologia ganhou destaque significativo nos últimos anos. O Câncer se tornou 

responsável pela segunda maior causa de mortalidade da população mundial, estando atrás 

apenas das doenças cardiovasculares.  A Globocan apresenta uma estimativa de 18,1 

milhões de novos casos de câncer (17,0 milhões excluindo o câcer de pele não-melanoma) 

e 9,6 milhões de mortesassociadas à doença (9,5 milhões excluindo o câncer de  pele não-

melanoma) em 2018.1-3   

A Organização mundial da Saúde (OMS) estima que para o ano de 2030 são 

esperados 27 milhões de casos incidentes de câncer no mundo, 17 milhões de mortes e 75 

milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer.Uma estimativa mundial, realizada em 

2012, apontou que dos 14 milhões de casos novos estimados (exceto o câncer de pele não 

melanoma) mais de 60% ocorreram em países desenvolvidos e em relação a mortalidade a 

situação se agrava ainda mais, dos 8 milhões de óbitos identificados, 70% ocorreram 

nesses mesmos países. A estimativa para o Brasil, biênio 2018-2019, aponta a ocorrência 

de mais de 600 mil novos casos de câncer, com exceção do câncer de pele não melanoma 

(aproximadamente 170 mil novos casos), ocorrerão cerca de 420 mil novos casos de 

câncer.1,2 

Os tipos de câncer mais incidentes no mundo são: pulmão (1,8 milhão), mama (1,7 

milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão). Nos homens os mais frequentes são 

pulmão (16,7%), próstata (15%), intestino (10%), estômago (8,5%) e fígado (7,5%). Em 

mulheres as maiores frequências encontradas são mama (25,2%), intestino (9,2%), pulmão 

(8,7%), colo do útero (7,9%) e estomago (4,8%).Já no Brasil, os tipos mais incidentes de 

câncer nos homens são: próstata (36,3%), estômago (7,2%), pulmão, brônquio e traquéia 

(6,7%), cólon e reto (5,2%), cavidade oral (4,3%); e nas mulheres são: mama (26,3%), colo 

uterino (13,4%), colón e reto (6,2), pulmão, brônquio e traquéia (5,1%) tireóide (4,9%) e 

estômago (4,7%).O risco cumulativo de incidência, mesmo em baixos níveis de índice de 

desenvolvimento humano  indica que 1 em cada 8 homens e 1 em cada 10 mulheres 

desenvolverão a doença ao longo da vida.1-3   

Mudanças no perfil demográfico dos países, o processo de urbanização, a 

industrialização, os avanços da ciência e da tecnologia estão entre as explicações dessa 

mudança epidemiológica ao longo dos anos. Novos estilos de vida e a exposição aos 
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fatores de riscos, próprios do mundo contemporâneo, contribuíram para o aumento da 

incidência do câncer.1,3  

A partir da elevação da incidência do câncer no mundo, fez-se necessário um 

maior investimento no âmbito da oncologia, ocasionando uma evolução na área com   

pesquisas  e inovações que prezem por garantir um  melhor cuidado e assistência 

especializada em todas as fases do tratamento oncológico, desde o momento da 

confirmação diagnóstica do câncer, assistência junto às linhas de tratamento,controle dos 

sintomas e dos efeitos colaterais e tóxicos das terapias, do agravamento da doença e suas 

complicações. 

Nos últimos 20 anos, a taxa de sobrevivência dos pacientes oncológicos aumentou 

significativamente em consequência dessa modernização tecnológica, do progresso e 

avanço da terapia antineoplásica. Para alcançar esse resultado, no entanto, um preço 

considerável foi pago, devido à gravidade dos efeitos colaterais advindos do tratamento 

intensivo contra o câncer. Terapias inovadoras e com efeitos agudos e tardios geraram 

impacto na vida dos pacientes. 4-6 

Durante a primeira década do século XXI, surgiu um número significativo de 

questões relacionadas às alterações cardiovasculares e o tratamento contra o câncer.  O 

tratamento antineoplásico possui diversos mecanismos de ação, como: apoptose celular, 

fibrose, aceleração da aterogênese, inflamação e calcificação celular. Quando esses 

mecanismos atingem o coração, geram efeitos tóxicos sobre o órgão, conhecidos como 

cardiotoxicidade. Devido à geração de morte celular, o resultado pode ser um órgão 

terminalmente diferenciado, com alteração miocárdica, potencial proliferativo limitado, 

consequente disfunção ventricular e sistólica, e até mesmo a insuficiência cardíaca.4-10 

Atualmente, o paciente oncológico é visto como um portador de doença crônica 

que, ao longo do tratamento, pode apresentar descompensações agudas e crônicas 

significativas, como, por exemplo, alterações cardiovasculares. A tendência de utilização 

de doses progressivamente maiores de quimioterápicos cardiotóxicos, a introdução de 

novos agentes antitumorais, também nocivos às células cardíacas, a interação 

quimioterápica e a associação do tratamento radioterápico potencializam os efeitos 

maléficos as células cardíacas. E, independentemente do prognóstico da doença 

oncológica, a cardiotoxicidade impacta diretamente na qualidade e sobrevida do paciente. 
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Na prática assistencial, com a melhoria das taxas de sobrevivência dos pacientes, os 

efeitos cardiovasculares da terapia contra o câncer estão se tornando cada vez mais 

relevantes. E, infelizmente, ainda não se pode contar com intervenções ou tratamentos que 

não gerem riscos aos pacientes. Torna-se clara a necessidade de equilibrar os objetivos do 

tratamento oncológico, de destruir o maior número de células cancerosas, inibir a divisão 

celular, a vascularização e a disseminação das células tumorais, com os objetivos da 

cardiologia, de proteger o coração de danos relacionados ao câncer, propriamente, dito e 

danos advindos de seu tratamento. A interação da cardiologia e da oncologia possuem 

responsabilidade direta na redução dos efeitos adversos cardiovasculares e obtenção de 

melhores resultados nas terapias oncológicas cardiotóxicas.4-10 

Por este motivo, a busca pelo conhecimento  na cardio-oncologia visa obter  

maiores informações sobre os riscos da terapia oncológica, possibilitar tomadas de decisão 

baseada nestes riscos,  permitir controle de doses cumulativas quimioterápicas,  melhorar o  

planejamento da radioterapia com doses mais sofisticadas e menos prejudiciais, melhorar o 

monitoramento cardíaco durante e após o tratamento oncológico e principalmente, 

aumentar a capacidade de prevenção dos riscos cardiológicos, assim como realizar a 

detecção precoce da cardiotoxicidade nos paciente oncológicos, a fim de garantir o acesso 

à terapia mais segura e assistência de qualidade associada a triagens e intervenções 

específicas, representando uma realidade multifacetada e multidisciplinar. 4-10 

Nesse contexto, a Enfermagem tem papel fundamental, pois atua diretamente na 

assistência ao paciente oncológico com o objetivo de propiciar-lhe conforto, segurança e 

qualidade de vida, além de implementar ações de controle de riscos e problemas 

cardiotóxicos potenciais. Diante disso, a assistência a esses pacientes precisa ser pautada 

em evidências científicas, pois a cardiotoxicidade sem o efetivo acompanhamento e 

manejo pode comprometer a eficácia do tratamento oncológico e/ou determinar a sua 

interrupção, comprometendo a cura do câncer ou o seu controle. 

No entanto, no Brasil e no mundo existem poucos estudos realizados por 

enfermeiros capazes de auxiliar esses profissionais para uma prática assistencial pautada 

em evidência direcionada ao paciente oncológico sob a ótica da cardiotoxicidade. Logo, 

torna-se imprescindível a criação de protocolos e instrumentos que possam auxiliar essa 

prática assistencial.  
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O conhecimento aprimorado neste campo emergente da Enfermagem em cardio-

oncologia é de extrema relevância, por permitir o raciocínio diagnóstico de enfermagem e 

a tomada de decisão clínica, aumentando a prevenção dos riscos cardiológicos, assim 

como, detectando precocemente a cardiotoxicidade nos paciente oncológicos, a fim de 

garantir o acesso à terapia mais segura e assistência de qualidade  associada a triagens e 

intervenções de enfermagem específicas. 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um modelo de 

instrumento legal regulamentado pela resolução COFEN 358/2009, que permite ao 

enfermeiro ter autonomia e visão holística do paciente, proporcionando uma atuação na 

formulação de planos de cuidados direcionados a problemáticas levantadas acerca do 

processo saúde e doença do indivíduo.É compreendida como instrumento metodológico 

que possui a finalidade de organizar e favorecer o cuidado de enfermagem. Permite ao 

enfermeiro a implementação do Processo de Enfermagem (PE) agregando cientificidade às 

suas ações e organização da assistência ao paciente.11 

A implantação da SAE e implementação do PE visam uma assistência de 

enfermagem mais segura, deliberada, organizada e qualificada. Sua associação ao Sistema 

de Linguagem Padronizada (SLP), qual abriga os conceitos relevantes para a prática 

clínica, nomeia os fenômenos de interesse da disciplina de enfermagem e proporcionam 

um método claro para a documentação, permite o melhor desenvolvimento desta 

assistência, proporcionando uma autonomia assistencial de forma uniformizada, 

independência no gerenciamento do cuidado em uma linguagem padronizada e específica 

garantindo coerência científica, organização e qualidade de excelência.11-13 

A elaboração de um protocolo direcionado a assistência de enfermagem ao paciente 

em terapia oncológica cardiotóxica é de extrema relevância e tem por finalidade, promover 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem e execução do Processo de Enfermagem 

para este paciente.  

A construção de protocolos assistenciais de enfermagem deve atender aos 

princípios legais e éticos da profissão, aos preceitos da prática baseada em evidências, às 

normas e regulamentos do Sistema Único de Saúde, em suas três esferas de gestão, e da 

instituição onde será utilizado.Um protocolo se define como sendo a descrição de uma 

situação específica de assistência/cuidado, que contém detalhes operacionais e 
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especificações sobre o que se faz, quem faz e como se faz, conduzindo os profissionais nas 

decisões de assistência para a prevenção, recuperação ou reabilitação da saúde.14,15 

Este estudo se justifica, uma vez que, a assistência de enfermagem sem suporte 

teórico-prático padronizado e adequado contribui para o exercício profissional imprudente, 

podendo ocasionar diminuição da segurança do paciente, agravamento da condição clínica 

e problemas legais e éticos aos profissionais, além da diminuição da credibilidade 

profissional da classe pela sociedade. 

Portanto, torna-se relevante o contínuo aprimoramento dos conhecimentos técnico-

científicos, com a intenção de promover ações de saúde e práticas educativas eficazes no 

decorrer do tratamento, a fim de aprofundar conhecimentos sobre a temática. 

 

1.1 Objetivos do estudo 

 

O objetivo geral deste estudo foi desenvolver um protocolo assistencial de 

enfermagem para avaliação e manejo do paciente adulto submetido à terapia oncológica 

cardiotóxica. Tendo como objetivos específicos:  

 Realizar uma metassíntese acerca dos sinais e sintomas da cardiotoxicidade      

apresentada pelos pacientes adultos submetidos à terapia oncológica cardiotóxica;  

 Realizar uma revisão sistemática acerca das intervenções de enfermagem para o 

manejo dos pacientes adultos submetidos à terapia oncológica cardiotóxica;  

 Mapear as evidências clínicas de sinais e sintomas encontrados na literatura com o 

SLP de diagnóstico da NANDA-Internacional e as intervenções com o SLP de 

Classificação de Intervenções de Enfermagem da NIC; 

 Verificar os resultados de enfermagem da Classificação de Resultados de 

Enfermagem (NOC) para os diagnósticos mapeados. 

O estudo torna-se relevante por sua originalidade, visto que não existem protocolos 

assistenciais de enfermagem direcionados a pacientes adultos submetidos a terapia 

oncológica cardiotóxica. Com o intuito de trazer maior evidência clínica sobre a temática, 

o protocolo foi desenvolvido a partir de 2 revisões sistemáticas (uma qualitativa e uma 

quantitativa). 
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Com a pesquisa verificou-se a necessidade de discussão na academia à cerca da 

oncologia, suas complicações e toxicidades, sua inserção na grade curricular da graduação 

e maior ênfase a esta temática para formação de profissionais mais qualificados.  

A elaboração do protocolo assistencial de enfermagem para avaliação e manejo do  

paciente adulto submetido à terapia oncológica cardiotóxica poderá possibilitar, no futuro, 

um modelo de cuidado assistencial e documentação clínica que garanta maior segurança 

aos pacientes e profissionais, reduzindo a variabilidade de ações de cuidado, melhora na 

qualificação dos profissionais para a tomada de decisão assistencial, inovação do cuidado 

ao paciente oncológico, contribuindo para o avanço do conhecimento de enfermagem, 

maior qualidade na assistência, maior cientificidade, assim como, maior visibilidade da 

enfermagem no cenário da política de saúde. 
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2 BASES CONCEITUAIS  

 

2.1 Protocolos Assistenciais de Enfermagem 

 

Protocolo assistencial é definido como a descrição de uma situação específica de 

assistência/cuidado, que contém detalhes operacionais e especificações sobre o que se faz, 

quem faz e como se faz, conduzindo os profissionais nas decisões de assistência para a 

prevenção, recuperação ou reabilitação da saúde. Pode prever ações de 

avaliação/diagnóstica ou de cuidado/tratamento, como o uso de intervenções educacionais, 

de tratamentos com meios físicos, de intervenções emocionais, sociais e farmacológicas, 

que a enfermagem desempenha de maneira independente ou compartilhada com outros 

profissionais da equipe de saúde. Possui a capacidade de fornecer uma visão geral das 

estruturas e suportes apropriados para gerar um melhor cuidado possíveil baseados em 

evidências.14,15 

Os Protocolos estão baseados nos princípios das melhores práticas e nas práticas 

baseadas em evidências, trazem maior segurança teórica e prática ao profissional, mas não 

é alienado das condições da realidade. A literatura científica de boa qualidade deve ser 

sempre o grande apoio para a tomada de decisão sobre o cuidado. O uso de protocolos 

tende a aprimorar a assistência, favorecer o uso da prática cientificamente sustentadas, 

minimizar a variabilidade das informações e condutas entre os membros da equipe de 

saúde, estabelecer limites de ação e cooperação entre os diversos profissionais. Os 

protocolos são instrumentos legais, construídos dentro dos princípios da prática baseada 

em evidências e oferecem as melhores opções disponíveis de cuidado. O não atendimento 

às recomendações de construção de protocolos ou do desconhecimento dos princípios da 

prática baseada em evidências podem trazer prejuízos importantes a assistência ao 

paciente.14,15 

Há princípios estabelecidos para construção e validação de protocolos assistenciais, 

como: a definição clara do foco, da população a que se destinam, quem é o executor das 

ações, qual a estratégia de revisão da literatura e análise das evidências utilizadas. Um 

protocolo deve descrever também a forma de validação pelos pares, estratégias de 

implementação e a construção dos desfechos ou resultados esperados. Existem elementos 

considerados essenciais para a elaboração e apresentação de protocolos: boa qualidade 
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formal, ser de fácil leitura, válidos, confiáveis, terem conteúdo baseado em evidências 

científicas, ser corretamente utilizados e comprovadamente efetivos. Tudo isso implica em 

rigoroso processo de construção, adaptação à realidade local e implementação, além de 

seguimento por meio de indicadores de processo e de resultado.14 

Apesar dos cuidados que os profissionais devem ter na preparação e implementação 

de protocolos, cabe ressaltar que a ampliação dos papéis dos enfermeiros, decorrentes dos 

avanços da ciência e da profissão, pressupõe a incorporação de novos fazeres, talvez ainda 

não previstos em Lei. Nesses casos, profissionais, instituições de ensino e Conselhos 

Profissionais devem ser sensíveis, articulados e visionários, identificando oportunidades, 

estratégias de capacitação e regulamentação que possibilitem o avanço da profissão de 

modo seguro, ético e legal.14 

O Conselho Federal de Enfermagem brasileiro (COFEN) instituiu Resoluções, que 

amparam a atuação dos profissionais. O profissional de enfermagem responde por toda 

ação por ele praticada, ficando sujeito às penalidades legais e éticas previstas na Lei do 

Exercício Profissional nº 7.498/1986 (LEP)16, no seu Decreto regulamentador (Decreto nº 

94.406/1987)17 e Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) – Resolução 

COFEN 370/2011 e demais legislações da Enfermagem.14 

O Conselho Federal de Enfermagem instituiu Resoluções a cerca da elaboração e 

utilização de protocolos assistenciais na Enfermagem que amparam a atuação dos 

profissionais.  

 

 Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 que regula, em todo o território nacional, as 

ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente 

ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, prevendo a 

elaboração de protocolos e procedimentos, entre outros, pelas instituições.18 

 

 Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da Enfermagem, naquilo que diz respeito a ser integrante da equipe de Saúde, na 

participação, na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde e 

no Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta a profissão. A Lei 

determina como ação privativa do Enfermeiro a realização da Consulta de Enfermagem 
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e, neste contexto, a prescrição da assistência de enfermagem visando à garantia da 

integralidade/qualidade do cuidado.19 

 

 Resolução COFEN nº 159/93, que dispõe sobre a Consulta de Enfermagem como 

atividade privativa do Enfermeiro. Esta Resolução prevê, no seu artigo 1º, que a 

consulta de enfermagem deverá ser desenvolvida durante a assistência de enfermagem 

em todos os níveis de assistência à saúde, em instituição pública ou privada, visando à 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. O objetivo da Consulta de 

Enfermagem é a identificação de necessidades de saúde e cuidado, planejamento e 

implementação de assistência, sendo essas ações embasadas nas melhores evidências 

científicas disponíveis, descrita em Protocolos e Normativas institucionais.20 

 

A existência de protocolo não anula a autonomia profissional – o profissional é 

sempre responsável pelo que faz ao utilizar ou não um protocolo. Ao optar por não seguir 

um protocolo institucional, o profissional deve ter bem claras as razões para não o fazer, 

quais evidências científicas dão suporte a essa decisão e compreender que responderá 

individualmente por sua conduta. Se seguir um protocolo institucional também continuará 

sendo responsável pelo que faz, mas nesse caso, terá o endosso da instituição. 14 

O Protocolo de enfermagem proposto se enquadra na seguinte situação: 

Protocolo cujo tema é de enfermagem e a atuação dos profissionais de enfermagem está 

prevista nas legislações da enfermagem. Nesse caso, a responsabilidade pela elaboração, 

implementação e aprovação é exclusiva da Enfermagem, e deve receber aprovação da (o) 

enfermeira (o) Responsável Técnica (o) dos Serviços de Enfermagem, previsto na 

Resolução COFEN nº458/2014.21 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros órgãos, nacionais e 

internacionais vêm elaborando critérios para a avaliação e construção de protocolos de 

assistência/cuidado. Esses critérios serão seguidos na elaboração do Protocolo assistencial, 

garantindo um rigor metodológico: 13 

 

 Origem: identificar claramente a instituição/departamento que emite o protocolo. 
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 Objetivo: informar claramente a situação e as categorias de pacientes para a qual o 

protocolo foi organizado, assim como o grupo de profissionais que o implementará.  

 

 Grupo de desenvolvimento: incluir profissionais especialistas e relevantes na área e 

usuários finais. Incluir profissionais com experiência em metodologia de pesquisa 

científica, em busca de evidências, análise crítica da literatura científica e análise de 

custo–efetividade. Para a busca e análise da literatura, existem procedimentos 

considerados imprescindíveis e muito bem descritos, que orientam os profissionais 

nessa tarefa.  

 

 Conflito de interesse: refere-se a aspectos de cunho comercial, econômico/financeiro, 

ideológico, religioso e político. Na declaração de conflito de interesses devem constar 

as instituições de provisão de recursos e profissionais que elaboraram e revisaram o 

protocolo. 

 

 Evidências: são as informações cientificamente fundamentadas que justificam as ações 

propostas. O protocolo deve conter a descrição da estratégia para busca da evidência 

(estratégia de revisão da literatura), qualidade da evidência, grau da força da 

recomendação das evidências, identificação do percentual de recomendações baseadas 

em evidências, identificação das informações oriundas da opinião de especialista, 

considerações sobre segurança das ações e mau uso potencial em diferentes cenários e 

localização; custo-efetividade e escassez potencial de recursos.  

 

 Revisão: conter revisão por revisor externo ao grupo elaborador, aprovação do 

documento pelos membros do grupo de desenvolvimento do protocolo e diretivo da 

instituição e plano de atualização. A atualização deve ser periódica (dentro do limite de 

tempo proposto, geralmente dois anos), instantânea (sempre que o grupo elaborador 

recuperar informação impactante que exija mudanças fundamentais) e devido a 

incorreções (percebidas pelo público leitor ou outros profissionais), que deverão ser 

inseridas a qualquer momento. Local para comentários/objeções/correções ao protocolo 

deve estar disponível e ser de fácil acesso e aberto a profissionais e usuários. 
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 Fluxograma: é a representação esquemática do fluxo de informações e ações sobre 

determinado processo que subsidia a avaliação e a tomada de decisão sobre 

determinado assunto. É a representação esquemática de um protocolo. Fluxogramas, 

para serem de compreensão fácil e rápida, devem ser específicos.  

 

 Indicador de resultado: é uma variável resultante de um processo, capaz 

de sintetizar ou representar o que se quer alcançar, dando informações sobre uso, 

eficácia e efetividade de uma ação/protocolo. Indicadores precisam ser válidos (medir o 

que se pretende medir) confiáveis (serem estáveis, reprodutíveis). O monitoramento de 

indicadores deve ser atividade planificada e sistemática, para permitir a detecção de 

falhas e a implementação de melhorias. O monitoramento e a divulgação de resultados 

tornam a atenção à saúde mais transparente aos profissionais, pacientes e órgãos 

gestores públicos e privados, auxiliando os usuários na escolha dos serviços e os 

gestores na alocação de recursos. 

 

 Validação pelos profissionais que utilizarão o protocolo: é importante para garantir que 

o mesmo seja aceito e utilizado. Pode ser realizada pela inclusão de profissionais da 

instituição no grupo elaborador, sem prejuízo de participação de autoridades no tema, 

sendo recomendável uma validação externa. 

 

 Validação pelo usuário:participação dos usuários dos serviços no processo de tomada 

de decisão. A participação pode ser individual ou por meio de entidades representativas 

desse grupo. A participação pode ser menor ou maior, dependendo do tipo de protocolo 

e serviço. O protocolo deve estar disponível aos interessados, de forma estruturada e 

organizada, para consulta e manifestação. O grupo elaborador deve considerar em qual 

etapa do processo a participação dos usuários é viável, desejável ou fundamental.  

Protocolos cujo tema se relacione a associações de usuários, como diabéticos e renais 

crônicos, podem ser validados por esses associados. Quando não há grupos 

organizados, grupos focais de usuários da instituição podem ser formados, sob a 

coordenação dos responsáveis pela elaboração do protocolo. 
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 Limitações: deve conter identificação e aconselhamento sobre práticas 

não efetivas ou sobre as quais não há evidências ou as evidências são fracas. 

 

 Plano de implementação:o plano de implementação deve prever treinamento de todos 

que utilizarão o protocolo. A divulgação deve ser efetiva feita nos 

treinamentos, cursos, seminários, livros e disponibilizadas eletronicamente. 

 

2.2 Sistematização da Assistência de Enfermagem  

 

A SAE é uma ferramenta metodológica que possibilita dar maior cientificidade, 

planejamento, organização do processo do cuidado de enfermagem, definir e priorizar os 

problemas de saúde do indivíduo; tratar intervenções de enfermagem capazes de melhorar 

resultados de saúde do paciente, bem como traçar um prognóstico, através dos resultados 

esperados.  

A SAE e implementação do Processo de Enfermagem são instituídos pela 

Resolução COFEN 358/2009. A SAE é considerada uma ferramenta do processo do 

cuidado assistencial do enfermeiro que pode contribuir para assegurar a qualidade do 

cuidado. Tem a competência de organizar o trabalho profissional quanto ao método, 

pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. 

Sua implantação possibilita ao enfermeiro realizar com maior eficácia ações de supervisão, 

avaliação e gerenciamento dos cuidados prestados, bem como acompanhar os resultados 

das ações implementadas.11,22 

O processo de enfermagem é considerado uma das etapas desta enorme ferramenta 

que é a SAE, é um mecanismo que orienta o cuidado profissional de enfermagem. Sua 

operacionalização e documentação evidencia a contribuição da Enfermagem na atenção à 

saúde população, elevando a visibilidade da enfermagem e reconhecimento profissional. O 

processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático em 

instituições de saúde pública e/ou privada e é constituído por cinco etapas: coleta de dados 

ou histórico; diagnóstico de enfermagem; planejamento de enfermagem, implementação e 

avaliação de Enfermagem.11 

Cada etapa do Processo de Enfermagem é desenvolvida a partir do ponto de 

referência do conhecimento prático-teórico e científico da situação em que se encontra o 
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indivíduo. Todas possuem sua especificidade e particularidades que devem ser levadas em 

consideração para uma abordagem de coerência entre o enfermeiro e paciente. 

O processo de enfermagem se inicia com a coleta de dados ou histórico de 

enfermagem, que busca a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade 

humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde-doença e 

caracteriza-se de forma deliberada, sistemática e contínua.11,23,24 

O diagnóstico de enfermagem é considerado o julgamento clínico sobre reações 

humanas e experiências de vida, usado para decidir o foco do atendimento de enfermagem, 

é um processo de interpretação e agrupamento dos dados do histórico de enfermagem, que 

culminam na tomada de decisão e seleção das ações ou intervenções para se alcançar os 

resultados esperados.11,24 

O planejamento de enfermagem, terceira etapa do processo de enfermagem, é o 

momento onde ocorre a definição das ações ou intervenções de enfermagem que serão 

realizadas face às respostas da pessoa, família e coletividade humana em um momento do 

processo saúde-doença identificados na etapa do diagnóstico de enfermagem e 

determinação dos resultados almejados. Já a implementação, quarta etapa, é a efetiva 

execução dessas ações ou intervenções de enfermagem.11 

A quinta e última etapa é chamada de avaliação de enfermagem, possui a finalidade 

de avaliar as respostas da pessoa, família e coletividade e determinar se as ações e 

intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado, além de verificar a 

necessidade de adaptação nas etapas do processo de enfermagem ou mudança nas 

intervenções. É caracterizada por ser um processo deliberado, sistemático e contínuo.11 

Cabe ao enfermeiro a liderança na execução e avaliação de todo este processo. 

Privativamente, é de responsabilidade, do enfermeiro, realizar o diagnóstico de 

enfermagem à cerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde e doença assim como realizar a prescrição das intervenções de 

enfermagem a serem executadas pela equipe de enfermagem, frente as respostas 

percebidas.11,23 

A execução de todo o processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, 

cada passo do processo de enfermagem possui sua relevância para o resultado final da 

assistência ao paciente. Portanto, o registro deve ser o mais completo possível, com 

descrição dos diagnósticos de enfermagem identificados, das ações e intervenções 
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realizadas pela equipe de enfermagem, assim como dos resultados alcançados e/ou 

esperados em consequência dessas intervenções.11,24 

O Processo de enfermagem avançado abrange conceitos padronizados, validados, 

pautados em evidência e contam com a utilização de classificações específicas e sistemas 

de linguagem padronizada. 

Os sistemas de linguagens padronizadas (SLP) são ferramentas importantes para 

lidar com a crescente complexidade do cuidado de enfermagem. Desde a década de 70 a 

literatura tem apontado as contribuições que os SLP podem agregar na construção do 

conhecimento da disciplina, no raciocínio e prática clínica de enfermagem. O SLP é 

considerado a organização de um conjunto de conceitos ordenados da forma mais lógica 

possível e esses conceitos devem sempre ser equivalentes em qualquer região e instituição 

pública ou privada minimizando erros ou divergências.12 

Os SLP propiciam o crescimento e sustentação através de pensamento crítico para a 

tomada de decisão sobre os diagnósticos, intervenções e resultados. Favorecem o 

desenvolvimento e refinamento dos registros de enfermagem, contribuindo para qualidade 

dos registros de enfermagem, principalmente, no prontuário do paciente, onde sua inserção 

e utilização nos registros eletrônicos permite o armazenamento e acesso permanente das 

informações. Assim, contribuem diretamente para a produção do conhecimento, raciocínio 

clínico requerido no cuidado e prática clínica da Enfermagem.12 

A enfermagem contempla diversos SLP que estão relacionados as fases do processo 

de enfermagem. Neste estudo serão considerados três sistemas de linguagens padronizadas. 

Diante do diagnóstico de enfermagem encontra-se a North American Nursing Diagnosis 

Association International (NANDA), que passou a incorporar o termo internacional em 

2002, na fase de classificação de intervenções de enfermagem apresenta-se a Nursing 

Interventions Classification (NIC); na classificação de resultados de enfermagem utilizasse 

a Nursing Outcomes Classification (NOC).12,13  

A linguagem do diagnóstico de enfermagem, de acordo com NANDA, é uma 

terminologia padronizada, utilizada pelos enfermeiros, com o objetivo de categorizar e 

descrever o julgamento clínico sobre reações humanas e experiências de vida do paciente. 

O enfermeiro desenvolve capacidade de associar os diagnósticos de enfermagem com as 

intervenções necessárias, criando um plano de cuidados específico, eficaz e 

individualizado para cada paciente e situação. Os diagnósticos de acordo com NANDA são 
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descritos por domínios e classes além das definições dos diagnósticos, trazem as 

características definidoras, fatores relacionados, fatores de riscos e condições associadas.24 

 

Quadro 1 – Domínios dos diagnósticos de enfermagem de acordo com NANDA 

Domínios dos diagnósticos de enfermagem 
 
 
Domínio 1:   Promoção da saúde 
Domínio 2:   Nutrição 
Domínio 3:   Eliminação e troca 
Domínio 4:   Atividade/repouso 
Domínio 5:   Percepção/cognição 
Domínio 6:   Autopercepção 
Domínio 7:   Papéis e relacionamentos 
Domínio 8:   Sexualidade 
Domínio 9:   Enfrentamento/tolerância ao estresse 
Domínio 10: Princípios da vida 
Domínio 11: Segurança/Proteção 
Domínio 12: Conforto 
Domínio 13: Crescimento/ Desenvolvimento 
 
Fonte: NANDA, 2018-2020.24 

 

 São considerados componentes de um diagnóstico de enfermagem de acordo com 

NANDA-I:24 

 

 Título do diagnóstico: Dá nome a um diagnóstico. 

 

 Definição: Traz uma descrição clara e precisa; delineia o significado do diagnóstico e 

ajuda a diferenciá-lo de diagnósticos similares. 

 

 Características definidoras: Indicadores/inferências observáveis, que se agrupam 

como manifestações de um diagnóstico com foco no problema, de promoção da saúde 

ou de síndrome. Isso não implica apenas coisas que o enfermeiro é capaz de ver, mas de 

inferir pela audição (p. ex., narradas pelo paciente/família), tato ou olfato. 

 

 Fatores de risco: Fatores ambientais e elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos 

ou químicos, que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo, família, grupo ou 
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comunidade a um evento não saudável. Fatores de risco existem apenas em 

diagnósticos de risco. 

 

 Fatores relacionados: Fatores que parecem mostrar algum tipo de relação padronizada 

com o diagnóstico de enfermagem. Esses fatores podem ser descritos como 

antecedentes, associados, relacionados, contribuintes ou estimuladores. Somente 

diagnósticos de enfermagem com foco no problema e síndromes devem ter fatores 

relacionados; diagnósticos de promoção da saúde podem ter fatores relacionados se 

estes forem úteis para esclarecer o diagnóstico. 

 

 Populações em risco: Grupos de pessoas que partilham alguma característica que faz 

cada membro ser suscetível a determinada resposta humana. Essas características não 

são modificáveis pelo enfermeiro. 

 

 Condições associadas: Diagnósticos médicos, lesões, procedimentos, dispositivos 

médicos ou agentes farmacêuticos. Essas condições não são independentemente 

modificáveis pelo enfermeiro. 

 

 Um diagnóstico de enfermagem trata das respostas humanas reais ou potenciais a 

problemas de saúde e processos da vida. Oferecem uma compreensão mais integral do 

impacto dessa doença no paciente e na família, além de orientarem as intervenções de 

enfermagem para a obtenção de resultados específicos para o paciente.  

 O Diagnóstico de Enfermagem é considerado um julgamento clínico sobre uma 

resposta humana a condições de saúde/processos da vida, ou uma vulnerabilidade a tal 

resposta, de um indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade. Podendo ser 

descrito como um julgamento clínico a respeito da motivação e do desejo de aumentar o 

bem-estar e alcançar o potencial humano de saúde. Essas respostas são expressas por uma 

disposição do paciente em melhorar comportamentos de saúde específicos, podendo ser 

usadas em qualquer estado de saúde. Em pessoas incapazes de expressar sua própria 

disposição para melhorar comportamentos de saúde, o enfermeiro pode determinar a 

existência de uma condição para promoção da saúde e agir em benefício do indivíduo. As 
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respostas de promoção da saúde podem existir em um indivíduo, família, grupo ou 

comunidade.24 

 Os enfermeiros lidam com respostas à problemas de saúde entre indivíduos, 

famílias, grupos e comunidades. Essas respostas são a preocupação central dos cuidados de 

enfermagem. Um diagnóstico de enfermagem pode ser focado em um problema, um estado 

de promoção da saúde ou um risco potencial. Os enfermeiros diagnosticam problemas de 

saúde, estados de risco e disposição para a promoção da saúde. Diagnósticos com foco no 

problema não devem ser entendidos como mais importantes que os de risco. Por vezes, um 

diagnóstico de risco pode ser o de maior prioridade para um paciente.24 

 O diagnóstico de enfermagem com foco no problema é um julgamento clínico a 

respeito de uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde/processo da vida 

relacionado a um indivíduo, família, grupo ou comunidade. Para se fazer um diagnóstico 

com foco no problema, devem estar presentes: características definidoras (manifestações, 

sinais e sintomas) que se agrupam em padrões de indicadores ou inferências relacionadas; 

e fatores relacionados (fatores etiológicos), que dizem respeito, contribuem ou antecedem 

o foco do diagnóstico, também são necessários.24 

 O diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde é direcionado ao julgamento 

clínico a respeito da motivação e do desejo de aumentar o bem-estar e alcançar o potencial 

humano de saúde. Essas respostas são expressas por uma disposição para melhorar 

comportamentos de saúde específicos, podendo ser usadas em qualquer estado de saúde. 

Em pessoas incapazes de expressar sua própria disposição para melhorar comportamentos 

de saúde, o enfermeiro pode determinar a existência de uma condição para promoção da 

saúde e agir em benefício do indivíduo. As respostas de promoção da saúde podem 

manifestar-se em um indivíduo, família, grupo ou comunidade.24 

 O diagnóstico de enfermagem de risco está relacionado ao julgamento clínico a 

respeito da suscetibilidade de um indivíduo, família, grupo ou comunidade para o 

desenvolvimento de uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde/processo 

da vida. O diagnóstico de risco deve ser apoiado por fatores de riscos que contribuam para 

aumento da suscetibilidade.24 

 Os diagnósticos de enfermagem são utilizados para identificar os resultados 

pretendidos com o cuidado e planejar a sequência de intervenções de enfermagem 

específicas. Permitem ao enfermeiro buscar uma prática independente, fundamentada em 
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conhecimentos profissionais específicos atuando diretamente no regime terapêutico do 

paciente/ família/ sociedade e em sua qualidade de vida geral.24 

 A NIC é uma classificação abrangente padronizada das intervenções realizadas por 

enfermeiros. A utilização dessa taxonomia contribui para demonstrar o impacto que o 

enfermeiro possui no sistema de prestação de cuidados de saúde. Tem como objetivo a 

padronização da linguagem e do conhecimento profissional direcionado a escolha 

adequada de uma intervenção de enfermagem, o que permite uma tomada de decisão 

clínica e proporciona uma comunicação mais eficaz entre os demais profissionais da aérea 

da saúde.25 

 Na NIC a linguagem padronizada se encontra no nome da designação e 

intervenções a serem realizadas. As atividades e intervenções podem ser escolhidas ou 

modificadas conforme a necessidades específicas de uma população ou indivíduo. Desta 

forma, a NIC consegue transmitir um significado comum em cenários diferentes e propicia 

a individualização da assistência de enfermagem.25 

 A intervenção de enfermagem pode ser definida como qualquer tratamento, com 

base no julgamento e conhecimento clínico, realizado por um enfermeiro, para intensificar 

os resultados do paciente. As intervenções de enfermagem incluem tanto assistência direta 

como indireta ao paciente; assistências voltadas para indivíduos, famílias e comunidade; e 

assistência prestada em tratamentos iniciados pelo enfermeiro, médico e outro prestador.25 

 Atualmente, há mais de 500 intervenções de enfermagem descritas pela NIC. Estas 

abrangem uma variedade das práticas clínicas de enfermagem, o enfermeiro não pode 

esperar realizar todas as intervenções listadas. Muitas das intervenções de enfermagem 

requerem treinamento especializado e outras não podem ser executadas sem certificação 

apropriada, outras intervenções são mais básicas e podem ser delegadas, porém ainda 

precisam ser planejadas e avaliadas pelo enfermeiro.25 

 O desenvolvimento e utilização da NIC permite o avanço do conhecimento de 

enfermagem, desenvolvimento de pesquisas na área e realização de testes clínicos das 

intervenções de enfermagem, padroniza e define a base do conhecimento para a prática de 

enfermagem, facilita a escolha da intervenção de enfermagem, permite a avaliação da 

efetividade e custo da assistência de enfermagem.25 

 NOC ou Classificação dos resultados de enfermagem é uma terminologia 

padronizada definida para os resultados sensíveis à enfermagem de diferentes 
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especialidades e contextos da prática clínica, com o objetivo de verificar alterações na 

condição do paciente após uma intervenção. Cada resultado representa um conceito que 

pode ser utilizado como medida do estado clínico de um paciente, de um cuidador, da 

família ou da comunidade antes ou após a intervenção.  O enfermeiro faz uma avaliação do 

estado atual do paciente e definição do resultado desejado (estado final), assim pode 

comparar o resultado atual com o final após uma intervenção de enfermagem, a fim de 

determinar a eficácia desta intervenção no resultado.A NOC é um sistema usado para 

selecionar medidas de resultados relacionadas ao diagnóstico de enfermagem, esses 

resultados precisam ser identificados antes da determinação das intervenções e suas metas 

declaradas.26 

 Estes SLP de enfermagem possibilitam o cuidado em uma linguagem única, 

buscam a universalização da linguagem de enfermagem para evidenciar os elementos de 

sua prática diante da avaliação, comunicação e do gerenciamento do cuidado. São capazes 

de trazer muitos benefícios para a prática assistencial de enfermagem, atuando diretamente 

na melhora da assistência, na qualidade da comunicação, registro das informações, 

organização, segurança do planejamento, execução e avaliação das condutas de 

enfermagem. Entretanto, cabe destacar que sempre há risco de automação, quando não é 

estimulado o pensamento crítico e a implementação de avaliações e de programas 

educativos permanentes não é realizada.13 

 A qualidade da assistência de enfermagem relaciona-se diretamente ao conteúdo 

dos registros dos profissionais. E, que o uso adequado da linguagem padronizada aliado a 

ferramentas do sistema eletrônico auxilia o enfermeiro e sua equipe no cuidado prestado. 

Em um futuro próximo a documentação eletrônica e padronizada irá permitir o acesso 

remoto e recorrente de dados entre profissionais de saúde e diferentes organizações. Com 

total relevância para prática clínica, esse fato poderá melhorar a assistência aos pacientes, 

auxiliará no desenvolvimento de protocolos de atendimento e pesquisas.13 

 O uso da linguagem padronizada não inibe a prática de enfermagem, pelo contrário, 

transmite a essência da assistência de enfermagem. A enfermagem é uma área da saúde que 

lida constantemente com pessoas de diversas culturas, meios sociais, e outras 

características que fazem com que cada abordagem seja personalizada pelo enfermeiro. 

Assim, o SLP permite a avaliação do paciente integralmente, diante de cada fase do 

Processo de enfermagem, e consequentemente, contribui para a aquisição de 
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conhecimentos, crescimento da enfermagem buscando a melhoria na qualidade da 

assistência de enfermagem e melhor resposta do paciente.  

 O uso criterioso e legítimo dos SLP requer que a ênfase seja depositada no seu 

verdadeiro propósito que é o de nomear os fenômenos de interesse da disciplina de 

enfermagem.17 Isto é fundamental para o desenvolvimento da enfermagem como disciplina 

e profissão. A padronização da linguagem associados à evidência clínica permite maior 

visibilidade da enfermagem. 

 

2.3 Cardiotoxicidade 

 

 O câncer e a terapia oncológica aumentam o risco de doença cardiovascular, 

sendo essa a principal causa de morte dos pacientes oncológicos sobreviventes. O espectro 

de agressão do tratamento oncológico ao sistema cardiovascular é muito amplo, pois induz 

a disfunção endotelial, acelera o processo aterosclerótico, dispõe a inflamação, fibrose, 

calcificação, gerando a cardiotoxicidade. Esta toxicidade secundária ao tratamento 

oncológico é considerada um problema crescente na saúde mundial da população. A 

definição desta complicação é essencial para fins assistenciais e de pesquisa na 

população.27-30 

Historicamente, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) foi escolhida 

como parâmetro para identificar e monitorar a cardiotoxicidade na prática clínica, com 

impacto prognóstico comprovado. A FEVE expressa a função sistólica global do ventrículo 

esquerdo (VE), tem boa correlação com a classe funcional do paciente e pode ser medida 

através de vários métodos de boa acurácia.7,27,28,30 

Difícil é o consenso sobre a definição exata da cardiotoxicidade. A primeira foi 

registrada em 1987, em um grupo de pacientes tratado com antraciclina, em que a FEVE 

foi avaliada com uma varredura MUGA (Multigate acquisition). A cardiotoxicidade foi 

considerada em três situações: 1) com queda absoluta de 10% da FEVE; 2) com queda 

abaixo de 50% em pacientes com FEVE basal > 50% ou 3) queda abaixo de 30% em 

paciente com FEVE basal de < 50%.30 

Muitos anos depois, em 2009, o Comitê de Revisão e Avaliação Cardíaca (Crec) 

para estudos com o anticorpo monoclonal trastuzumabe definiu como critérios para a 

cardiotoxicidade: 1) queda na FEVE global ou mais acentuada no septo; 2) sintomas ou 
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sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva; 3) queda sintomática na FEVE de, no 

mínimo, 5% ou queda assintomática na FEVE de, no mínimo, 10% ambos para um valor 

final < 55%.30 

Já, em 2011, a I Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia apresenta em graus a 

definição da cardiotoxicidade: Grau I) redução assintomática da FEVE entre 10% e 20%; 

Grau II) redução da FEVE abaixo de 20% ou abaixo do normal; Grau III) insuficiência 

cardíaca sintomática.7 

Atualmente, a definição mais aceita foi proposta pela sociedade europeia de 

cardiologia, em 2016, e estabelece como critérios diagnósticos a presença de duas 

condições simultâneas:30 

 

 Redução da FEVE de pelo menos 10 pontos em relação ao basal;  

 

 Valor absoluto da FEVE < 50%.  

 

 As demais manifestações clínicas da cardiotoxicidade, seguem as definições das 

diretrizes vigentes das respectivas áreas, sem critérios específicos para a população 

oncológica30. A cardiotoxicidade pode ser classificada, conforme a temporalidade do 

aparecimento e apresentação sintomatológica, podendo ser dividida em aguda, subaguda 

ou crônica:7 

 

 Aguda e Subagudas: acontecem do início do tratamento quimioterápico até 14 dias 

após o término do tratamento. As apresentações clínicas mais frequentes são arritmias 

supraventriculares e ventriculares, síndromes coronarianas agudas, alteração súbita na 

repolarização ventricular e no intervalo QT, pericardite, miocardite e fenômenos 

tromboembólicos;  

 

 Crônicas: apresenta uma incidência bimodal, com dois picos distintos dentro do 

primeiro ano após o término do tratamento oncológico e após 1 ano do término do 

tratamento. Caracteriza-se fundamentalmente pela disfunção ventricular sistólica ou 

diastólica podendo evoluir para ICC e doença arterial coronariana.  
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− Terapia oncológica cardiotóxica 

 

O maior potencial cardiotóxico do tratamento oncológico acontece diante da 

administração de quimioterápicos antineoplásicos e a exposição radioterápica que os 

pacientes oncológicos sofrem durante o tratamento do câncer. Outras terapias conhecidas 

são menos cardiotóxicas, como a imunoterapia e terapia endócrina.23,24,26 Muitos 

quimioterápicos antineoplásicos possuem potencial cardiotóxico, porém são considerados 

os principais: os tetracíclicos (doxorrubicina, daunorrubicina, epirrubicina e mitoxantrona), 

agentes alquilantes (ciclofosfamida em alta dose), antimetabólito (fluorouracil),  taxano 

(paclitaxel) , anticorpos monoclonais (trastuzumabe).27,29,30 Segue abaixo o quadro com os 

principais quimioterápicos cardiotóxicos e suas indicações oncológicas: 
 

Quadro 2 – Quimioterápicos cardiotóxicos e principais indicações clínicas   

Quimioterápicos cardiotóxicos Principais indicações 

Antraciclinas  
(Doxorrubicina, Daunorrubicina, Idarrubicina) 
 

Câncer de mama, sarcoma, linfomas e 
leucemias linfóides agudas (LLA) 

Inibidores de tirosina quinase  
(Imanitine, Dasatinibe, Nilotinibe, Ponatinibe, 
Sunitinibe, Sorafenibe) 
 

Leucemias mielóides crônicas (LMC) e 
linfoma linfoblástico  
 

Antimetabólitos  
(5-FU e a capecitabina) 
 

Câncer de pâncreas, mama, bexiga, próstata e 
gastrintestinais 

Agentes Alquilantes  
(Cliclofosfamida, Ifosfamida, Cisplatina) 
 

Linfomas, leucemias e mieloma múltiplo, 
câncer de bexiga, endotélio, pulmão, mama, 
ovário 

Anticorpos Monoclonais  
(Bevacizumabe, Rituximabe, Cetuximabe e 
Trastuzumabe) 
 

Câncer de mama 
 

Taxanos  
(paclitaxel e docetaxel) 
 

Câncer de mama 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 
 Os principais agentes quimioterápicos que ocasionam a toxicidade cardíaca grave, a 

disfunção ventricular e a IC estão descritos no quadro a seguir, com a sua incidência e 

frequência de uso.  
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Quadro 3 – Relação dos quimioterápicos cardiotóxicos e incidência de IC 

 
Agente quimioterápico 

Incidência (%) de 
disfunção ventricular 

ou IC 

 
Frequência de uso 

Antraciclinas  
(doxorrubicina, epirrubicina e 
idarrubicina)  

5% a 35% ++++ 

Agentes alquilantes  
(ciclofosfamida, ifosfamida)  

5% a 25% ++++ 

Agentes antimicrotúbulos - Taxanos 
(paclitaxel, docetaxel) 

2% a 10% +++ 

Agentes monoclonais e inibidores da tirosina-quinase 

Trastuzumabe  2% a 28% ++ 

Bevacizumabe  2% a 10% ++ 

Sunitinibe  3% a 10% ++ 

Fonte: I Diretriz Brasileira Cardio-Oncologia, 2011.7 

 

 É de extrema relevância o entendimento das classes dos agentes quimioterápicos, o 

mecanismo de toxicidade cardiovascular e sua manifestação clínica diante da 

cardiotoxicidade oncológica.  

 

− Antraciclinas  

 

 Os antibióticos antraciclinas são considerados agentes antineoplásicos produzidos 

naturalmente por um fungo, o Streptomyces, porém também há aqueles produzidos 

sinteticamente, como a epirrubicina e idarrubicina. Esta classe tem sido utilizada na 

oncologia, como drogas citotóxicas desde seu lançamento em 1960, entretanto, são 

conhecidas pelo seu alto potencial de toxicidade.27,28,30 

 A classe das antraciclinas é bem conhecida por causar cardiotoxicida dedose 

dependente. Descobertas recentes no mecanismo de ação molecular dessas drogas sugerem 

uma abordagem para prevenção desta temida complicação. 27,28,30 

 As antraciclinas são quimioterápicos amplamente utilizados no tratamento de 

cânceres de mama, sarcoma, linfomas e leucemias linfoides agudas (LLA). A medicação 

mais utilizada é a doxorrubicina, outras representantes são conhecidas como 
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daunorrubicina, epirrubicina, idarrubicina e a mitoxantrona. A cardiotoxicidade associada a 

essa classe de quimioterápicos está relacionada com a dose cumulativa prescrita e a 

principal manifestação considerada é a Insuficiência Cardíaca (IC).7, 27,28,30 

 A teoria mais antiga e aceita da cardiomiopatia induzida por antraciclinas é a do 

estresse oxidativo, que sugere a formação de espécies reativos de oxigênio (ROS) e 

peroxidação lipídica da membrana celular dos cardiomiócitos. Antraciclinas também 

interagem com ferro gerando radicais livres de oxigênio. Atuam induzindo a formação de 

radicais livres dentro da célula, ocasionando uma resposta inflamatória, necrose e morte 

celular por apoptose e fibrose intersticial.7, 27,28,30 

 A lesão no miócito ocorre provavelmente desde a primeira exposição ao 

quimioterápico, assim como níveis elevados de troponina e peptídeos natriuréticos do tipo 

B (BNP) podem ser detectados após a administração da primeira do de antraciclina. Os 

fatores de risco direcionados a cardiotoxicidade se elevam quando a questão é a 

administração de antracíclicos, além dos fatores comuns aos quimioterápicos estão 

inclusos: sexo feminino, raça (negro > branco), alterações genéticas como trissômia do 

cromossoma 21 e ou mutação de HFE (hemocromatose).27,30 

 

− Inibidores de tirosina quinase  

 

Inibidores de tirosina quinase (ITK) são drogas que inibem a ativação anômala das 

chamadas tirosina quinases, implicadas no desenvolvimento de muitas neoplasias. As 

quinases desempenham papel fundamental no processo de carcinogênese de certos 

tumores, mas também tem a função direta em vias de reparo dos cardiomiócitos, por isso, 

sua inibição apresenta potencial efeito maléfico ao sistema cardiovascular.7,30 

 Os ITK são uma ampla classe de quimioterápicos com muitas indicações e alvos. 

Seus potenciais efeitos cardiotóxicos incluem disfunção ventricular, isquemia miocárdica, 

prolongamento do intervalo QT, hipertensão arterial sistêmica, alterações de perfil lipídico, 

síndrome metabólica, eventos vasculares arteriais e venosos, dente outros. Estão entre os 

quimioterápicos ITK as drogas conhecidas como: Imanitine, Dasatinibe, Nilotinibe, 

Ponatinibe, Sunitinibe, Sorafenibe, Pazopanibe, Vandetanibe, Gefitinibe, Lapatinibe, 

Erlotinibe.7,27,28,30 
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 Em seu uso diante da hematologia, são indicadas principalmente no tratamento de 

leucemias mieloides crônicas (LMC) e linfoma linfoblástico. Os quimioterápicos utilizados 

e indicados aos pacientes são classificados em gerações de acordo com potência, tempo 

para obtenção da resposta molecular, atividade contra outras quinases e sequência 

cronológica de desenvolvimento das drogas, 1ª Geração: imatinibe; 2ª geração: dasatinibe, 

nilotinibe e bosutinibe e 3ª geração: ponatinibe. Todas essas drogas são utilizadas para o 

tratamento das fases aguda e crônica dos casos de LMC.7,27,28,30 

 A cardiotoxicidade causada por esta classe de quimioterápicos apresenta-se de 

diversas maneiras, incidência pouco previsível, dependendo dos fatores de riscos pré-

existentes no paciente a sua apresentação é bastante heterogenia. O dano cardíaco está 

relacionado aos alvos terapêuticos dos ITK, as drogas multialvo apresentam alto potencial 

cardiotóxico devido a sua multiplicidade de alvos.7,27,28,30 

 São manifestações clínicas de cardiotoxicidade: disfunção de ventrículo esquerdo, 

hipertensão arterial sistêmica, isquemia miocárdica, tromboembolismo venoso, toxicidade 

vascular (alterações de perfil lipídico, alterações glicêmicas e disfunção endotelial), 

prolongamento do intervalo QT, a síndrome metabólica e eventos vasculares arteriais e 

venosos.7,27,28,30 

 A HAS é a principal manifestação cardiotóxica dos ITK, sua incidência pode 

chegar a 40% dos casos de pacientes dependendo do ITK em questão, o tromboembolismo 

é raro. A hipertensão pulmonar é uma complicação também rara do tratamento com 

dasatinibe. O diagnóstico precoce, descontinuação do uso da droga e a troca por outro 

inibidor da tirosina quinase podem reduzir a morbidade desta complicação.27,28,30 

 

− Antimetabólitos 

 

 São pertencentes a classe de antimetabólitos o 5-fluorouracil (5-FU) e a 

capecitabina, sua pró-droga administrada por via oral, os quais são amplamente utilizados 

no tratamento de neoplasias em pâncreas, mama, bexiga, próstata e cânceres 

gastrintestinais. Estas drogas atuam interrompendo o ciclo celular e interferem na síntese 

de DNA por meio da enzima timidilatosintase nas células cancerosas, gerando a morte 

celular destas. O mecanismo preciso da fisiopatologia da cardiotoxicidade gerada por 5-FU 

ainda não é bem definida, ainda em estudos.7,27,28,30 
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O risco de cardiotoxicidade varia de 1,2% a 18%, e a taxa de mortalidade fica entre 

2,2% a 13,3%. A incidência também varia de acordo com a forma de administração da 

droga, em bólus o risco de cardiotoxicidade aumenta. O uso associado com as platinas 

(cisplatina e carboplatina) também é descrito como fator de risco. Contudo os fatores de 

risco de doenças pré-existentes como HAS, isquemia cardíaca, dislipidemia, DM, 

obesidade, tabagismo e histórico familiar de doença cardiovascular não foram associados à 

cardiotoxicidade com esta classe de quimioterápicos.30 

 A angina é o sintoma mais comum associado ao 5-FU, os episódios podem duram 

desde o início imediato da infusão do quimioterápico até 2 a 5 dias após o término de sua 

infusão, aproximadamente 19% dos pacientes apresentam este sintoma. São manifestações 

clínicas advindas do vaso espasmo coronariano causado por este quimioterápico, além da 

angina: alterações no seguimento ST, aumento do intervalo QT e arritmias (bradicardia, 

taquicardia supraventricular e ventricular), choque cardiogênico, IAM, miocardite, IC e 

morte súbita.30 

 Portanto, é importante para o seu diagnóstico a realização de ECG e ECO, e 

biomarcadores, muitos pacientes necessitam de monitorização durante a infusão 

quimioterápica, e a mesma deve ser interrompida imediatamente em sinal de 

cardiotoxicidade e o acompanhamento deve acontecer com administração de nitratos ou 

bloqueadores de canal de cálcio e monitorização também das enzimas cardíacas seriadas e 

internação em terapia intensiva se necessário.30 

 A reexposição ao 5-FU é controversa, como alternativa há a alteração de forma de 

administração, redução de dosagem ou troca por outro quimioterápico, o raltitrexed. Nos 

casos de avaliação custo benefício e permanência do 5-FU é mandatório a monitorização 

cardíaca do paciente. E em pacientes que manifestaram uma cardiotoxicidade grave como 

IAM não é recomendado a reexposição ao mesmo quimioterápico.30 

 Os efeitos cardiotóxicos da capecitabina são semelhantes ao do 5-FU, podendo 

desenvolver isquemia miocárdica, e arritmias. Estudos mostram eventos arrítmicos em até 

6,5% dos pacientes, com taquicardia ventricular elétrica.7,27,28,30 
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− Agentes alquilantes  

 

Os agentes alquilantes são os mais antigos quimioterápicos e seu uso encontra-se 

bastante difundido, são indicados para o tratamento de neoplasias hematológicas, de 

bexiga, endotélio, pulmão, mama, entre outros. Eles atuam de forma não específico no 

ciclo celular, interrompem etapas importantes da proliferação, interferem na formação de 

ligações cruzadas com os filamentos de DNA, impedindo sua replicação, levando a morte 

das células em repouso ou em processo de divisão ativa.7,27,28,30 

Os principais agentes alquilantes que geram cardiotoxicidade são Ciclofosfamida, 

Ifosfamida, Cisplatina / Carboplatina e Bussulfano.  A ciclofosfamida é indicada para 

neoplasias hematológicas (linfomas, leucemias e mieloma múltiplo), os tumores sólidos 

mais sensíveis ao seu uso são os neuroblastomas, adenocarcinoma de ovário e 

retinoblastoma.7,27,28,30 Aparentemente, esse quimioterápico exerce ação direta sobre o 

endotélio, podendo ocasionar necrose hemorrágica do coração. As manifestações 

cardiotóxicas estão relacionadas a aplicação de altas doses (90 a 270mg/m²) da 

ciclofosfamida e incluem: IC (7 a 28 % dos casos), miocardite hemorrágica e HAS.30 

 A Ifosfamida é indicada para linfomas, mieloma múltiplo, carcinoma de mama 

metastático, câncer de bexiga, osteosarcomas e tumores germinativos. A cardiotoxicidade 

gerada por este quimioterápico está direcionada a IC (17%) e HAS, arritmias cardíacas e 

alterações transitórias no ECG, sem disfunção cardíaca.30 

A Cisplatina (1ª geração das platinas) é indicada para tumores de ovário, testículo e 

bexiga a cardiotoxicidade é pouco frequente, não parece relacionada a dose e pode ocorrer 

em qualquer momento, do início da infusão do quimioterápico até meses após o término do 

tratamento, sua manifestação pode ocorrer com presença de HAS, arritmias (taquicardias 

triais, fibrilação atrial paroxística, bradicardia sinusal), trombose arterial, isquemia de 

miocárdio e cerebrovascular e IC. A Carboplatina é um derivado da platina de 2ª geração, é 

mais hidrossolúvel e produz menos reações adversas e toxicidades que a cisplatina, 

também pode estar relacionada a arritmias e isquemia de miocárdio.7,27,28,30 

Bulssofano é utilizado no tratamento de leucemia mieloide crônica, a 

cardiotoxicidade gerada é relacionada ao tamponamento cardíaco, e mais raros a fibrose 

miocárdica e pericárdica que podem aparecer até 9 anos após o uso deste quimioterápico 

com dose cumulativa acima de 600 mg/m². Já a mitomicina, especialmente, quando 
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associada as antraciclinas possuem potencial de desenvolver cardiomiopatias após o 

tratamento.7,27,28,30 

 

− Anticorpos monoclonais 

 

 Os anticorpos monoclonais são inovações de extrema importância no 

desenvolvimento da quimioterapia, são o paradigma da terapia alvo oncológica e são 

amplamente indicados para cânceres hematológicos e sólidos. São direcionados contra 

antígenos celulares tais como CD52, VEGF, HER, CD20, HER2 tirosina quinase e 

BCRABL tirosina quinase. Cada uma possui um perfil de toxicidade específico em razão 

do bloqueio de seus respectivos recptores.30 

 São anticorpos monoclonais: Alemtuzumabe, Bevacizumabe, Rituximabe, 

Panitumumabe, Cetuximabe e Trastuzumabe. As principais manifestações clínicas 

cardiotóxicas além do choque anafilático, por liberação maciça de citocinas após a infusão 

desta categoria, estão a HAS, disfunção cardíaca, eventos tromboembólicos, arritmias 

cardíacas e IC.27,28,30 

 Os agentes anti-HER2 (receptor de fator de crescimento epidermal humano) 

compõem uma, importante, classe de quimioterápicos que tem como objetivo a inibição 

dos receptores HER2/neu. Antes do lançamento desta terapia-alvo os pacientes com câncer 

de mama HER2+ possuam prognóstico reservado pela natureza extremamente agressiva 

deste tipo de câncer.27,28,30 

 O trastuzumabe é um anticorpo monoclonal que bloqueia a ativação de crescimento 

epidermal específico com o receptor HER2/neu, em 1998, foi o primeiro agente anti-HER2 

aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) para o câncer de mama metastático e, 

após, teve sua indicação ampliada para o tratamento de estágios menos avançados do 

câncer de mama.30 

 Um fator de risco específico da trastuzumabe, além dos fatores de risco já 

mencionados para a cardiotoxicidade, é o uso associado com antraciclínas.28,29 

 A forma mais comum de cardiotoxicidade relacionada ao trastuzumabe é a 

disfunção ventricular assintomática e, menos frequentemente, insuficiência cardíaca. O 

perfil de toxicidade das novas terapias anti-HER2, lapatinibe, pertuzumabe, 

adotrastuzumabe emtansina (T DM1), neratinibe e afatinibe, ainda não são bem 
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conhecidas.  Por tanto a cardiotoxicidade associada à trastuzumabe pode ser assintomática 

ou manifestar-se sob a forma de IC congestiva, com dispneia aos esforços, ortopneia, 

dispneia paroxística noturna e edema de membros inferiores dependendo da gravidade do 

quadro.30 

 Importante salientar que existe reversibilidade na maioria dos casos de 

cardiotoxicidade ocasionada pelo trastuzumabe e que a princípio as novas terapias 

antiHER2 apresentam um menor potencial cardiotóxico. E na presença de cardiotoxicidade 

deve-se avaliar o risco-benefício da manutenção do tratamento, assim como suas 

alternativas terapêuticas.30 

 Como anti-VEGF apresenta-se o bevacizumabe que é um anticorpo monoclonal que 

bloqueia o fator de crescimento vascular (VEGF, do inglês vascular endothelial growht 

factor). Diversas manifestações cardíacas estão relacionadas ao seu uso, como angina, 

IAM, HAS, e trombose arterial. Ao ser utilizado como monoterapia, a incidência de IC é 

baixa estando entre 1,7% a 3%, podendo, no entanto, chegar a 14% quando associada as 

antraciclinas. A HAS é considerada um efeito frequente, entre 16% a 47% dos casos.28,30
 

 

− Taxanos  

 

 São quimioterápicos que atuam como agentes antimicrotúbulos ao promoverem a 

polimerização da tubulina, levando ao desenvolvimento de microtúbulos disfuncionais, 

interfere na mitose e causa falha no processo de divisão celular. A indicação de paclitaxel e 

docetaxel são altamente eficazes contra o câncer de mama.  

Paclitaxel possui a cardiotoxicidade relacionada a arritmias, aproximadamente 30% dos 

pacientes apresentam bradicardia sinusal que não costumam te importância clínica. Menos 

frequente pode ocorrer extrassístoles ventriculares, taquicardia ventricular e bloqueios de 

condução e isquemia de miocárdio. São reversíveis quando o uso deste quimioterápico é 

descontinuado.7,27,28,30 

 Docetaxel também apresenta associação com alterações de condução e doença 

isquêmica cardíaca mais frequente que na paclitaxel, representando 7% dos casos. É 

importante salientar que os taxanos associados às antraciclinas aumentam a incidência de 

cardiotoxicidade, pois os taxanos aumentam os níveis plasmáticos de doxorrubicina e 
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promovem a formação de um metabólito alcoólico tóxico, o dexarrubicinol, no 

cardiomiócito.7,27,28,30 

 

− Radioterapia cardiotóxica 

 

A radioterapia é um método de tratamento local capaz de destruir ou inibir o 

crescimento células tumorais, empregando feixe de radiação ionizante. Ao interagirem com 

os tecidos, promovem hidrólise da água e ruptura das cadeias de DNA. Portanto, a morte 

celular pode ocorrer de vários mecanismos, desde a inativação de sistemas vitais para a 

célula até sua incapacidade de reprodução. A medida utilizada para mensurar a dose da 

radiação absorvida é a medida em joules por quilograma – Gray (Gy). A radioterapia pode 

ser indicada de forma exclusiva ou associada a outros métodos terapêuticos. Possui 

objetivo curativo, remissivo (redução tumoral) profilático (quando não há volume tumoral 

presente, porém há células neoplásicas dispersas), paliativo (no controle de fortes dores e 

sangramento) e ablativo (supressão da função de um órgão como por exemplo o ovário). 

27,28,30 

A radioterapia é utilizada no tratamento de diversos tumores e as complicações 

cardiovasculares da radioterapia são uma preocupação adicional no manejo do paciente 

oncológico, sendo necessário diagnóstico precoce e intervenção imediata.  

 Embora as células normais também possam ser danificadas pela radioterapia, 

geralmente elas podem se reparar, o que não acontece com as células cancerígenas. A 

radioterapia é sempre cuidadosamente planejada de modo a preservar o tecido saudável, 

tanto quanto possível. No entanto, sempre haverá tecido saudável que será afetado pelo 

tratamento, provocando possíveis efeitos colaterais que dependem do local de exposição à 

radiação, estes podem ser agudos ou tardios, os agudos apresentam fadiga, anorexia, 

diarréia, náuseas, vômitos, dermatite actínica, radiodermite, xerostomia, mucosite e 

parestesia transitória em alguns movimentos. Já os efeitos tardios ocorrem com a extensa 

exposição a radioterapia e quando as doses são ultrapassadas, geram atrofias e fibroses.28 

 A incidência de complicações cardiovasculares induzidas por radioterapia é maior 

com altas doses de irradiação com associação ao tratamento quimioterápico com 

antraciclinas.7,27,28,30 
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 O sítio torácico abriga órgãos de importância crítica e baixa tolerância a irradiação 

em doses radicais/curativas, em especial o coração, os vasos coronarianos e a 

microcirculação local, levando a cardiotoxicidade. A radioterapia torácica e mediastinal é 

indicada nos casos de linfoma de Hodgkin, câncer de mama, pulmão e esôfago e é 

considerada fator de risco para cardiotoxicidade.7,27,28,30 
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3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo metodológico direcionado para o desenvolvimentode um 

Protocolo assistencial de enfermagem para avaliação e manejo de pacientes adultos 

submetidos à terapia oncológica cardiotóxica. 

A pesquisa metodológica dispõe como estratégia utilizar de maneira sistemática os 

conhecimentos existentes para elaborar ou aperfeiçoar novas intervenções, instrumentos, 

protocolos, dispositivos ou métodos de medição.31,32 Se faz importante para a enfermagem 

e na pesquisa, como um todo, por fornecer avaliações e resultados sólidos e confiáveis, 

testes rigorosos de intervenções e procedimentos sofisticados de obtenção de dados. 

No presente estudo foi realizada a definição de conteúdo pautada em evidências 

científicas para o desenvolvimento do Protocolo assistencial de enfermagem para avaliação 

e manejo de pacientes adultos submetidos à terapia oncológica cardiotóxica. As fases de 

avaliação e validação do Protocolo serão realizadas posteriormente. 

Seguindo o rigor para a realização do percurso metodológico, o estudo foi 

subdividido em duas fases, detalhadamente descritas a seguir: definição do conteúdo e 

desenvolvimento do protocolo assistencial de enfermagem ao paciente em terapia 

oncológica cardiotóxica. 

 

3.1 Primeira fase: definição do conteúdo 

 

A definição do conteúdo do protocolo assistencial para avaliação e manejo de 

pacientes adultos submetidos à terapia oncológica cardiotóxica se deu a partir da realização 

de duas revisões sistemáticas, uma qualitativa (metassíntese) e outra quantitativa (revisão 

sistemática).  

A metassíntese definiu o conteúdo acerca das manifestações clínicas (sinais e 

sintomas) da cardiotoxicidade em pacientes adultos submetidos à terapia oncológica 

cardiotóxica. A revisão sistemática sintetizou as intervenções mais efetivas na avaliação e 

manejo dos pacientes adultos submetidos à terapia oncológica cardiotóxica. 

Esta metassíntese foi conduzida de acordo com a metodologia do Instituto Joanna 

Briggs (JBI) para revisão sistemática de evidências qualitativas,o protocolo se encontra no 

Apêndice A, e também, foi registrada e protocolada na base PROSPERO - International 



 
 
 

43 
 
 

Prospective Register of Systematic Reviews. Busca fortalecer o papel dos estudos 

qualitativos nas pesquisas de ciências de saúde, melhorar a aplicabilidade dos resultados da 

pesquisa qualitativa à prática clínica oncológica diante do processo saúde-doença.33 Esta 

pesquisa possuiu como questão norteadora: Quais os sinais e sintomas apresentados pelos 

pacientes oncológicos em terapia cardiotóxica?  

A revisão considerou estudos que se concentraram em dados qualitativos, 

incluindo, principalmente estudos de caso. No entanto, também considerou dados 

qualitativos relatados em pesquisas quantitativas para inclusão, onde questões relacionadas 

ao fenômeno de interesse (sinais e sintomas) foram relatados. 

– Critérios de Inclusão: estudos que descreveram as manifestações clínicas, sinais 

e sintomas da cardiotoxicidade em pacientes adultos oncológicos, estudos descritivos; 

qualitativos ou quantitativos, metodológicos, conceituais e/ou de reflexão, clínicos 

randomizados controlados, com delineamento experimental ou quase experimental; séries 

temporais ou caso controle; literatura cinzenta; livros; indexados em bases de dados 

publicados em inglês, espanhol ou português, sem corte temporal. 

– Critérios de Exclusão: estudos sem metodologia clara, sem a abordagem 

temática exigida, revisões de literatura, revisões sistemáticas e sem abordagem do 

fenômeno de interesse 

A estratégia de busca foi realizada com uma pesquisa inicial ao PubMed com 

análise de títulos, resumos e descritores. Uma segunda pesquisa usando os descritores 

definidos foi realizada em todas as bases de dados incluídas. A busca bibliográfica de 

evidências foi realizada a partir das Bases de dados: PublicMedline (PubMed), Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências e Saúde (LILACS), Cochrane Collaboration, 

CINAHL. Também foram utilizados livros e manuais que bordaram as manifestações 

clínicas da cardiotoxicidade em pacientes oncológicos adultos. 

A utilização do instrumento PRISMA, se fez necessário, por nortear a elaboração da 

metassíntese, a fim de organizar a seleção dos estudos encontrados na busca através de um 

fluxograma explicativo contendo os tópicos de Identificação, Seleção, Elegibilidade e 

Inclusão. 34,35 

O estudo dispõe da utilização da estratégia PICo, que foi considerada para a 

formulação da pergunta de pesquisa e contribuição direta na busca bibliográfica. A 
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estratégia PICo representa um acrônimo para P- paciente, I- fenômeno de interesse, Co- 

contexto, como norteador da pesquisa direcionando a questão do estudo. 34  

A definição de descritores controlados foi referenciada pelos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) e termos Medical Subject Heading (MeSH). Foi utilizado 

operador delimitador, representado pelo termo conector AND. Os termos foram inter-

relacionados na seguinte estratégia final: (P) AND (I) AND (Co).  A busca foi realizada no 

período de março a abril de 2019. Todos os MeSH encontrados eram também DeCS, 

conforme detalhamento em quadro a seguir: 

 

Quadro 4 – Estratégia PICo de busca  

PICO MeSH DeCS 

P (População) Neoplasms 

 

Neoplasias 

I (Fenômeno de Interesse) Signs and Symptoms 

 

Sinais e sintomas 

Co (Contexto) Cardiotoxicity 

 

Cardiotoxicidade 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

A estratégia final de busca realizada nas bases de dados eletrônicas foi: 

(("neoplasms"[MeSH Terms] OR "neoplasms"[All Fields]) AND ("signs and 

symptoms"[MeSH Terms] OR ("signs"[All Fields] AND "symptoms"[All Fields]) OR 

"signs and symptoms"[All Fields])) AND ("cardiotoxicity"[MeSH Terms] OR 

"cardiotoxicity"[All Fields])). Após todos os estudos identificados foram analisados, os 

duplicados foram removidos. Aplicados os critérios de elegibilidade, os textos completos 

foram analisados quanto a validade metodológica por dois revisores utilizando o 

instrumento de avaliação metodológica do JBI-Qari Lista de Verificação de Avaliação 

Crítica e Pesquisa Qualitativa ANEXO C. Os desacordos entre os revisores foram 

resolvidos através de discussão em grupo. Foram selecionados os estudos que atingiram 

avaliação positiva em pelo menos cinco de dez itens do instrumento de avaliação crítica 

padronizado pelo JBI, atingindo 50% do índice, que obtém informações detalhadas sobre o 
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rigor metodológico dos estudos. Os detalhes dos estudo que preencheram os critérios de 

inclusão foram importados ao sistema JBI.  

Os dados foram extraídos dos artigos incluídos na revisão por dois revisores 

independentes, usando o ferramenta de extração de dados padronizada do JBI-QARI 

qualitativa. Os dados extraídos incluem detalhes específicos sobre os fenômenos de 

interesse, populações, métodos de estudo e resultados de importância para a questão de 

revisão e objetivos específicos.  

A avaliação metodológica ocorreu apartir do banco de dados  de revisões 

sistemáticas e artigos qualitativos da JBI. Os artigos elegíveis foram avaliados quanto a 

validade metodológica antes da inclusão na revisão usando a Lista de Verificação de 

Avaliação Crítica e Pesquisa Qualitativa ANEXO C, por dois revisores independentes. Isso 

permitiu um maior envolvimento e entendimento das forças e limitações metodológicas 

dos estudos primários selecionados. As discordâncias foram resolvidas através da 

discussão entre os revisores. 

Os resultados da pesquisa qualitativa foram agrupados usando o JBI-QARI. Isso 

envolveu a agregação e síntese de descobertas, através da montagem dos achados 

classificados de acordo com sua qualidade, e categorizando esses achados a base da 

semelhança no significado. Estas categorias foram submetidas a uma metassíntese para 

produzir um único conjunto abrangente. Através da agregação e síntese de descobertas foi 

possível agrupar 3 categorias, categoria 1- Alteração de estrutura e função cardíaca, 

categoria 2- Alteração na oxigenação do miocárdio e categoria 3- Alteração de estrutura e 

função cardíaca associada alteração na oxigenação do miocárdio. 

Para reduzir os erros de interpretação dos resultados e do delineamento dos estudos 

analisados (viés), a busca foi realizada por três pesquisadores, de forma independente, nas 

mesmas bases e com os mesmos descritores, apresentando ao fim, 100% de concordância 

nos achados. Além disso, dois revisores verificaram a validação da qualidade metodológica 

de forma independente pela JBI. Não houve discordância entre os revisores.  

A revisão sistemática foi realizada nos termos metodológicos do Joanna Briggs 

Institute (JBI)- Evidence Synthesis Groups, foi protocolada e registrada na plataforma 

PROSPERO- International Prospective Register of Systematic Reviews, como descrito no 

Apêndice B. Esta pesquisa possuiu como questão norteadora: Quais intervenções de 
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enfermagem são eficazes para o paciente oncológico com risco de desenvolver a 

cardiotoxicidade? 

A revisão considerou como critérios de elegibilidade: 

 

– Critérios de inclusão: estudos de pacientes adultos submetidos à terapia 

oncológica cardiotóxica, que avaliam o efeito das intervenções de enfermagem; estudos 

clínicos randomizados controlados, com delineamento experimental ou quase 

experimental; séries temporais ou caso controle; indexados em bases de dados publicados 

em inglês, espanhol ou português, sem corte temporal, teses, dissertações, livros e 

literatura cinzenta. 

 

– Critérios de exclusão: estudos sem metodologia clara, sem abordagem da 

temática exigida, que não abordam o manejo do paciente adulto submetido à terapia 

oncológica cardiotóxica. 

 

A estratégia de busca foi realizada com uma pesquisa inicial ao PubMed com 

análise de títulos, resumos e descritores. Uma segunda pesquisa usando os descritores 

definidos foi realizada em todas as bases de dados incluídas. A busca de evidências foi 

realizada entre os meses de outubro a dezembro de 2018 e ocorreu a partir das Bases de 

dados: Public Medline (PubMed), Cochrane Collaboration, Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências e Saúde (LILACS), Scopus e Cumulative Index to Nursing & 

Allied Health (CINAHL), além disso também foi realizada a busca nos Bancos de Teses e 

Dissertações brasileiras das universidades: Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP) e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Após a busca nas bases e banco de 

teses, também foi realizada uma busca nas referências dos artigos selecionados. 

O estudo dispõe da utilização da estratégia PICO, a qual representa um acrônimo 

para Paciente, Intervenção, Comparação e Outcomes (desfecho) como norteador da busca 

da pesquisa direcionando a questão do estudo.34,35 

A definição de descritores controlados foi referenciada pelos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) e termos Medical Subject Heading (MeSH). Foram utilizados 

operadores delimitadores, representados pelos termos conectores AND e OR. Sendo AND 
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utilizado nos casos de combinação restritiva e OR em combinação aditiva.34 Os termos 

foram inter-relacionados na seguinte estratégia de buca (P) AND (I) AND (C) AND (O), 

Todos os MeSH encontrados eram também DeCS, conforme detalhamento realizado no 

quadro 6.  

 

Quadro 5 – Estratégia PICO de busca 

PICO MeSH DeCS 

P (Paciente) Neoplasms 
Medical oncology  
Antineoplastic agents  

Neoplasias 
Oncologia 
Agentes antineoplásicos 

I (Intervenção) Nursing 
Nursing assessment  
Oncology nursing  
Cardiovascular nursing  

Enfermagem 
Processo de enfermagem 
Enfermagem oncológica 
Enfermagem cardiovascular 

C (Comparação)                     *                 * 

O (Desfecho) Cardiotoxicity  Cardiotoxicidade 
Fonte: Autoria própria, 2019.  

* Não foram utilizados descritores, pois todas as intervenções foram consideradas. 

 

A estratégia final de busca realizada nas bases de dados eletrônicas foi: 

(((((("Neoplasms"[All Fields] OR "Medical oncology"[All Fields]) OR "Antineoplastic 

agents"[All Fields]) AND "Nursing "[All Fields]) OR "Nursing assessment "[All Fields]) 

OR "Oncology nursing"[All Fields]) OR "Cardiovascular nursing "[All Fields]) AND 

"Cardiotoxicity"[All Fields])))), Após, todos os estudos identificados foram analisados, os 

duplicados foram removidos. Aplicados os critérios de elegibilidade, os textos completos 

foram analisados quanto a validade metodológica por dois revisores utilizando o 

instrumento de avaliação metodológica do JBI Mastari. Os desacordos entre os revisores 

foram resolvidos através de discussão em grupo. Foram selecionados os estudos que 

atingiram avaliação positiva em pelo menos cinco de dez itens do instrumento de avaliação 

crítica padronizado pelo JBI, atingindo 50% do índice, que obtém informações detalhadas 

sobre o rigor metodológico dos estudos. Os detalhes dos estudo que preencheram os 

critérios de inclusão foram importados ao sistema JBI. Os dados extraídos dos artigos 

incluíram detalhes específicos sobre os métodos, objetivos e desfecho de importância para 

a questão da revisão. 
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Todos os estudos incluídos foram reavaliados por dois revisores, independentes, 

treinados pela JBI para validação metodológica utilizando um checklist de validação crítica 

para estudos randomizados e pseudorandomizados do JBI-MAStARI, ANEXO C. Casos 

discordantes foram resolvidos através de discussão entre ambos. Foram considerados para 

síntese estudos que atendessem a pelo menos 50% dos critérios da ferramenta. 

Os dados foram extraídos dos artigos incluídos, de forma independente, pelos 2 

revisores, utilizando uma ferramenta de extração de dados do JBI-MAStARI, E devido à 

heterogeneidade dos dados (amostras, diagnósticos, intervenções, desfechos analisados e 

período de seguimento), a meta-análise não pôde ser realizada, pois os estudos discutiam 

os efeitos de diferentes intervenções em diferentes desfechos. As características e 

resultados dos estudos foram sintetizados e analisados de forma narrativa. Nos oito estudos 

encontrados, as intervenções descritas não foram direcionadas às ações de enfermagem, 

sendo necessário a utilização da Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) 

como referencial para análise e interpretação dos artigos encontrados. Os artigos foram 

categorizados de acordo com as intervenções propostas nos estudos. 

Para reduzir os erros de interpretação dos resultados e do delineamento dos estudos 

analisados (viés), a busca foi realizada por três pesquisadores, de forma independente, nas 

mesmas bases e com os mesmos descritores, apresentando ao fim, 100% de concordância 

nos achados. Além disso, dois revisores verificaram a validação da qualidade metodológica 

de forma independente pela JBI. Não houve discordância entre os revisores.  

 

3.2 Segunda fase: desenvolvimento do protocolo 

  

O desenvolvimento do protocolo foi pautado na síntese obtida na metassíntese, na 

revisão sistemática e no Guia para Construção de Protocolos Assistenciais de Enfermagem 

do COREN/SP14 adaptados para o SLP de diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem da NANDA-I24, NIC25 e NOC26.  

Foram definidos os itens do histórico de enfermagem direcionada ao paciente em 

terapia oncológica cardiotóxica para as etapas: identificação, história pregressa, história da 

doença oncológica, tratamento quimioterápico e radioterápico, história familiar e domínios 

da NANDA-I24. Este último subdividido em: promoção da saúde, nutrição, eliminação e 

troca, atividade e repouso, percepção/cognição, autopercepção, relacionamento de papel, 
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sexualidade, enfrentamento/tolerância ao estresse, princípio de vida, segurança/proteção e 

conforto. O domínio crescimento/desenvolvimento não se aplica a população estudada, 

portanto, não foi utilizado.  

A partir da síntese de evidências qualitativas e quantitativas foi possível mapear as 

manifestações clínicas da cardiotoxicidade encontradas para características definidoras e, 

consequentemente, diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, Apêndice C. Assim como 

as intervenções encontradas na revisão sistemática quantitativa foram mapeadas para 

títulos de intervenções de enfermagem da Classificação de intervenções de enfermagem da 

NIC, Apêndice D. Os mapeamentos foram realizados pela pesquisadora principal, junto a 

sua orientadora, membros do GESAE-UFF (Grupo de estudo da sistematização da 

assistência de enfermagem). O intuito dos mapeamentos foi facilitar a fase posterior de 

desenvolvimento do protocolo assistencial para avaliação e manejo do paciente adulto 

submetido à terapia oncológica cardiotóxica.  

Para o encontro dos resultados de enfermagem foi utilizado o próprio 

direcionamento de diagnósticos e resultados de enfermagem proposto na literatura. 

Considerando a experiência da pesquisadora principal e oncologia e a experiência da 

orientadora em cardiologia foi possível então estabelecer os diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem direcionados ao paciente adulto submetido a terapia oncológica 

cardiotóxica. 

A fim de trazer maior clareza e objetividade ao protocolo assistencial de 

enfermagem para pacientes em terapia oncológica cardiotóxica foi desenvolvido um tutotal 

para preenchimento do protocolo que encontra-se no Apêndice E e foi elaborada uma 

representação esquemática do fluxo de ações do Protocolo, a partir da utilização de um 

software específico para criação de fluxogramas: BIZAGI, o qual permitiu uma visão 

global do processo, a legendada simbologia utilizada no fluxograma do protocolo 

assistencial de enfermagem para pacientes em terapia oncológica cardiotóxica encontra-se 

a seguir, na figura 1: 
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Legenda da simbologia do fluxograma do protocolo assistencial de enfermagem 

para pacientes em terapia oncológica cardiotóxica  

 

 

                      Indica o início do processo 

 

                      Indica uma ação do processo 

 

                      Gateways - tomada de decisão, alteração de fluxo após avaliação condicional 

 

                      Indica o fim do Processo 

Figura 1. Legenda da simbologia do fluxograma do Protocolo Assistencial de 
Enfermagem para Pacientes em Terapia Oncológica Cardiotóxica 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados serão expressos em duas fases a fim de torná-los mais didáticos e 

compreensíveis. 

 

4.1 Primeira Fase: Definição do conteúdo  

 

Metassíntese 

 

O processo de seleção e inclusão do estudo encontra-se representado na Figura 1. A 

pesquisa inicial de literatura foi realizada em março e abril de 2019 e produziu 255 artigos 

usando estratégias de busca pré-projetadas. Foram excluídos 22 artigos duplicados e após a 

leitura dos títulos e resumos 233 foram excluídos com a aplicação dos critérios de 

elegibilidade. Assim, 39 estudos foram direcionados para a avaliação da qualidade 

metodológica com o Instrumento de Avaliação Crítica do JBI Checklist para Pesquisa 

Qualitativa por dois revisores. 

 

Qualidade metodológica 

 

Após avaliação metodológica por dois revisores, 14 estudos não atenderam aos 

critérios da avaliação metodológica da JBI, atingiram menos de 50% do índice e foram 

excluídos por serem considerados estudos de baixa qualidade. Os outros 25 estudos que 

preencheram os critérios de inclusão e avaliação metodológica foram incluídos na 

pesquisa. 

Os achados encontram-se descritos pelo fluxograma a seguir: 
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Figura 2. Fluxograma do processo de seleção e inclusão do estudo 

Fonte: Adaptado de MOHER et al. Preferred reporting items for systematic Reviews and meta-analyses: the 
PRISMA statement. Annals of Internal Medicine, 2009.35 

 

Os 25 estudos incluídos para síntese foram artigos publicados entre 1982 e 2017 

que apresentavam as manifestações clínicas da cardiotoxicidade em pacientes oncológicos 

adultos. Os mesmos contemplam 12 estudos de casos, 6 Coortes, 2 estudos observacionais 

retrospectivos, 1 série temporal quantitativo, 1 estudo observacional multicêntrico 

prospectivo, 1 observacional uni-cêntrico, 1 estudo longitudinal e 1 ensaio clínico 

prospectivo. 

A síntese das características dos estudos quanto ao país de realização, ano de 

publicação, autoria, tipo de estudo, contexto do estudo e fenômeno de interesse estão 

descritos na tabela 1. 

Os dados dos 25 estudos incluídos foram analisados por meio de abordagens 

qualitativas. O protocolo foi registrado na base Prospero.  

 

 

N. de artigos duplicados (n= 22) 

N. de artigos em texto completo 
avaliados para elegibilidade (n =39) 

N. de artigos excluídos (n=194):  
N. de artigos com pacientes pediátricos (n=5); 
N. de artigos sem metodologia clara (n=46) 
N. de artigos com animais (n=21) 
N. de artigos que não responderam a questão 
norteadora (n=94); 
N. de artigos em outras línguas 
estrangeiras(n=28): 
alemão (n=7), francês (n=4), asiáticos (n=15), 

N. de artigos rastreados (n = 233) 

N. de estudos incluídos em síntese 
qualitativa (n = 25) 

N. de artigos em texto completo excluídos 
(n= 14) 

- Não atenderam aos critérios de qualidade 
metodológica 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o 
Se

le
çã

o 
E

le
gi

bi
lid

ad
e 

In
cl

us
ão

 
N. de artigos identificados no banco de dados de 

buscas (n=255): PUBMED (n=213); LILACS 
(n=6) CINAHL (n=16); SCOPUS (n= 19); 

COCHRANE (n=1) 
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Quadro 6 – Características dos estudos selecionados na metassíntese 

Autor/ 
País/ Ano 

Tipo de Estudo 
Contexto do estudo 

Fenômeno de Interesse:  
Manifestações clínicas 

E=136 

 
Farina A, et al.  
Itália, 2009  
 
Estudo de Caso 

Estudo de caso de cardiotoxicidade 
induzida pela capecitabina em um 
paciente homem de 53 anos, com câncer 
de cólon e metastase pulmonar, em uso 
de quimioterapia adjuvante com dose de 
capecitabina 3500 mg dia. 

Sinais e sintomas da cardiotoxicidade: dor 
torácica, ECG com elevação transitória do 
segmento ST.  

E=237 

 
Kim SM et al. 
 
Coréia, 2012 
Estudo de Caso 

Estudo de caso de cardiotoxicidade 
induzida por 5FU em um paciente 
homem de 83 anos com adenocarcinoma 
de cólon e tratamento adjuvante com 
Regime FOLFOX4 (5-FU leucovorina, 
oxaliplatina).  

Sinais e sintomas da cardiotoxicidade: dor 
torácica, ECG com a elevação do segmento 
ST, angiografia revelou aterosclerose 
arterial com espasmo e estenose da artéria 
coronária, necessidade de implante de um 
stent farmacológico. 
Concluiu-se que a 5FU pode causar angina, 
infarto do miocárdio e até mesmo morte 
súbita.   

E=338 

 
Polk A, et al. 
Dinarmarca, 
2016  
Estudo 
Retrospectivo  

Análise de prontuários de 452 mulheres 
com câncer de mama politratadas para 
identificar sinais, sintomas e fatores de 
risco da cardiotoxicidade associada ao 
uso de capecitabina (1000 mg / m 2 duas 
vezes por dia) 

Ao todo, 35 pacientes apresentaram 
sintomas de cardiotoxicidade, dor torácica: 
n = 13, dispneia: n = 9, palpitações: n = 2, 
fibrilação atrial: n = 5, desvios do 
segmento ST: n = 3, anormalidades na 
onda T: n = 2 e prolongamento do QTc: n = 
1, infarto agudo do miocárdio n=2 e 1 
paciente desenvolveu parada cardíaca com 
resultado letal.    

E=439 

Lestuzzi C, et al.  
Itália, 2010 
 
Estudo de caso 

Estudo de caso de cardiotoxicidade 
induzida pela capecitabina em uma 
paciente mulher, de 47 anos com 
carcinoma de mama metastático, 
mastectomizada em 2003, fumante, 
politratada. 

Sinais e sintomas da cardiotoxicidade: 
angina de esforço, ecocardiograma com 
evidência de fração de ejeção de 55%.  

E=540 

 
Meyer CC, et al. 
EUA, 1997 
Estudo de 
Coorte 
Prospectivo 

Acompanhamento de 483 pacientes com 
cânceres primários distintos, politratados, 
para determinar a incidência de 
cardiotoxicidade sintomática em 
pacientes recebendo infusões contínuas 
de 5-fluorouracil (5-FU) em 35 hospitais. 

Sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
associada a 5FU foram angina, taquicardia, 
hipotensão, dor torácica e morte súbita.  

E=641 

 
Van 
Keerberghen 
CA, et al. 
Belgica, 2016 
 
Estudo de caso 
 

Estudo de caso de cardiotoxicidade 
induzida pela sunitinibe em uma em 
paciente mulher de 46 anos, com 
adenocarcinoma mamário E. Politratada 
com quimioterápicos e radioterapia 

Sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
associada a Sunitinibe foram: hipotensão, 
taquicardia, dispnéia, eletrocardiograma 
mostrou microvoltagens e Inversão de 
onda T; os testes laboratoriais mostraram 
troponina I ligeiramente elevada (0,29 mg 
/ L) e Insuficiência cardíaca grave, o 
ecocardiograma antes com FEVE de 65% 
repetido revelou uma grave deterioração 
da função ventricular esquerda com FEVE 
de 20%. 

E=742 

 
Tjionas H.  
 USA, 2017 

Estudo de caso de cardiotoxicidade 
secundária ao uso de carfilzomibe em 
uma paciente de 70 anos, com mieloma 
múltiplo, história de troca válvula 

Sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
associada a carfilzomibe foram: dispnéia, 
bradicardia com bloqueio átrioventricular e 
insuficiência cardíaca grave 
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Estudo de caso 

aórtica, dislipidemia e depressão.     

E=843 

 
Grazziotin LR. 
Brasil, 2017 
 
Estudo 
observacional 
multicêntrico 
prospectivo  
 

Acompanhamento de 109 mulheres com 
câncer de mama HER-2 precoce ou 
metastático positivo em tratamento com 
trastuzumabe. Realização de entrevistas, 
avaliação semestral do prontuário 
eletrônico, ecocardiogramas torácicos, 
antes do tratamento e de 3-4 semanas ou 
dependendo da avaliação médica em 3 
hospitais. 

Sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
associada a trastuzumabe foi a 
insuficiência cardíaca. A cardiotoxicidade 
foi observada em 58 pacientes (53,2%). A 
ocorrência de cardiotoxicidade foi 
diferente entre pacientes com tratamento 
adjuvante e paliativo. A incidência nos 
pacientes em tratamento adjuvante foi de 
45,7%.  Entre os eventos cardíacos a 
redução absoluta na FEVE de 10% do 
valor basal foi a mais frequente, enquanto 
a redução da FEVE abaixo do nível de 
50% foi menos usual. 

E=944 

 
Xiaoyan Liu, et 
al. 
China, 2017 
 
Estudo de caso 

Estudo de caso de uma paciente chinesa 
de 62 anos com câncer de mama em 
tratamento com antraciclina. 

Sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
associada a antraciclina foram a 
regurgitação mitral grave e insuficiência 
cardíaca. No início houve a regurgitação 
com preservação da FEVE e das 
dimensões das câmaras cardíacas. No 
entanto, com o seguir do tratamento houve 
redução da FEVE (35%) e aumento das 
câmaras esquerdas. 

E=1045 

 
Schmidinger M 
et al. 
Austria 
2008 
 
Estudo 
observacional  
uni-centrico 
 

Acompanhamento de 86 pacientes com 
carcinoma renal com células metastáticas 
em uso de Sunitinibe e Sorafenibe 
(inibidores da tirosina quinase). 
 

Sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
associada a Sunitinibe e Sorafenibe foram 
angina, dispneia e tontura., alterações no 
ECG (mudanças no ritmo, distúrbios de 
condução, mudança no eixo, mudança na 
amplitude do QRS, segmento ST 
depressão e elevação, alterações da onda T 
e prolongamento do QT), elevação de CK-
MB e troponina, alteração no 
ecocardiograma (redução da FEVE, 
disfunções contrateis regionais, distúrbios 
de relaxamento superiores ao grau I e 
derrame pericárdico). 

E=1146 

 
Khan MF et al. 
EUA, 2014 
 
Estudo de caso 
 

Estudo de caso de cardiotoxicidade 
secundária a gencitabina em um  
paciente afro-americano de 56 anos com 
câncer de pâncreas em uso de 
gemcitabina durante dois ciclos (seis 
doses), sem fatores de risco cardíacos 

A cardiotoxicidade da gencitabina foi 
evidenciada pela insuficiência cardíaca 
congestiva. A ecocardiografia 
bidimensional mostrou fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo de 15 a 20% com 
hipocinesia. A gencitabina foi 
descontinuada e  o paciente respondeu bem 
à terapia padrão de insuficiência cardíaca. 
Dois meses depois, um novo 
ecocardiograma mostrou melhora 
significativa na função sistólica do 
ventrículo. 
A gemcitabina deve ser considerada como 
uma causa potencial de cardiomiopatia em 
pacientes.  
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E=1247 

 
Sharifi R. et al. 
EUA, 1985 
 
Ensaio clínico 
randomizado 

Acompanhamento de 21 pacientes com 
adenocarcinoma prostático não 
previamente tratado para comparação e 
avaliação da segurança e eficácia do 
leuprolide e dietilestilbestrol 
G1: 11 em uso de leuprolide 
G2: 10 em uso de dietilestilbestrol 

O uso de dietilestilbestrol evidenciou 
maior propensão sinais e sintomais da 
cardiotoxiciade, incluindo infarto 
miocárdio fatal, arritmia, trombose venosa. 

E=1348 

 
Watanabe H. et 
al. 
Japão, 2017 
 
Estudo de caso 

Estudo de cardiotoxicidade secundária a 
osimertinibe em paciente mulher de 78 
anos com câncer de pulmão não 
pequenas células positivo ao receptor do 
factor de crescimento epidérmico 

Sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
associada ao uso de osimertinibe foram: 
dispneia e evolução com insuficiência 
cardíaca congestiva. Assim como o 
trastuzumabe, porém a relação entre 
osimertinibe e cardiotoxicidade até agora 
recebeu pouca atenção e, portanto, 
permanece obscura 

E=1449 

 
Lampropoulos S. 
et al. 
Grécia, 2017 
 
Estudo de caso 

Estudo de caso de cardiotoxicidade 
associada a capecitabina em 2 pacientes 
homens de 65 e 49 anos de idade, com 
carcinoma colorretal.  

A cardiotoxicidade associada a 
capecitabina foi evidenciada  pelo  infarto 
agudo do miocárdio desenvolvido pelos 
pacientes. Um evolui com parada cardíaca 
e assistolia. 

E=1550 

 

Kwakman JJ. et 
al. 
 Holanda, 2017 
 
Estudo 
observacional 
retrospectivo 

Análise retrospectivada incidência e 
gravidade da cardiotoxicidade 
relacionada à capecitabina em diferentes 
regimes de tratamento do câncer 
colorretal metastático. 

 
 
 

Dos 1973 pacientes que receberam 
capecitabin,  5,9%  (n = 117) 
experimentaram pelo menos um evento 
cardíaco. O mais observado foi isquemia / 
infarto (2,9%), seguido por arritmias 
(2,0%, incluindo fibrilação atrial em 10 
pacientes), dor torácica (0,8%) e 
insuficiência cardíaca (0,4%).  

E=1651 

 
Jordan JH. et al. 
EUA, 2014 
 
Estudo 
longitudinal 

Análise da cardiotoxicidade com 
realização de Ressonância magnética 
cardíaca em 65 pacientes, 51 com câncer 
de mama e 14 hematológico, em uso de 
antraciclina, anticorpo monoclonal e 
antimicrotúbulo.   

 

A Ressonância magnética cardíaca  
evidenciou sinais de Cardiotoxicidade 
identificando  aumento na intensidade do 
sinal nas imagens, diminuição da fração de 
ejeção do ventrículo esquedo (FEVE), 
lesão em miocárdio  
 

E=1752 

 
Y-Hassan S. et al. 
Suécia, 2013 
 
Estudo de caso 

Estudo de caso de cardiotoxicidade 
associada a capecitabina em paciente 
homem de 55 anos de idade, com 
carcinoma colorretal. Realização de 
exames de eletrocardiograma , 
ecocardiograma e exame de bioquímica 
 

Os sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
surgiram 28 horas após o início da terapia 
adjuvante de capecitabina: síndrome de 
takotsubo, choque cardiogênico, infarto 
agudo do miocárdio e disfunção 
ventricular esquerda global. A disfunção 
ventricular esquerda grave e os achados 
eletrocardiográficos foram resolvidos 
completamente com terapia de suporte e 
após a descontinuação da capecitabina. 

E=1853 

 
Luján J. et al. 
Espanha, 2002 
 
Estudo de caso 

Estudo de caso de um paciente homem, 
69 anos com adenocarcinoma de colon e 
metástases para o fígado e rim em uso de 
cisplatina e 5-fluorouracil  

Os sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
foram angina instável, dispneia e alteração 
do seguimento STM e surgiram a partir do 
uso do 5-fluorouracil. 

E=1954 

 
Okumura H. et 

Acompanhamento de 13 pacientes com 
leucemia aguda em uso de 
Daunorrubicina. Avaliação das funções 

Os sinais e sintomas de cardiotoxicidade, 
desenvolvidos pelos pacientes, foram 
insuficiência cardíaca congestiva após a 
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al. 
Japão, 2000 
 
Estudo de 
Coorte 
 

cardíacas por angiografia antes da 
quimioterapia e níveis plasmáticos de 
peptídeo naturético atrial (ANP) e 
Peptídeo Naturético cerebral (BNP) 
foram medidos no momento da 
angiografia por radionuclídeo. 

conclusão da quimioterapia (n=3), 
insuficiência cardíaca subclínica após a 
conclusão da quimioterapia (n=5). Os 
níveis plasmáticos do BNPem todos os 
pacientes com insuficiência cardíaca 
clínica e subclínica aumentou acima do 
limite normal (40 pg / ml) Porém, o BNP 
não aumentou nos pacientes sem 
insuficiência cardíaca em uso da droga. 

E=2055 

 
Keefe DL. et al. 
EUA, 1993 
 
Estudo de caso 

Estudo de caso de cardiotoxicidade 
associada ao 5-Fluorouracil em 5 
pacientes com cânceres distintos, entre 
47 a 68 anos de idade, sendo 4 do sexo 
masculino, 2 tinham doença coronariana 
pré-existente e 1 já tinha tratamento com 
antraciclina 
 

Os sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
foram a elevação de ST e arritmias 
ventriculares, 04 desenvolveram infarto 
agudo do miocárdio, e 02 tiveram paradas 
cardíacas. A cardiotoxicidade do 5-
fluorouracil é consistente com o aumento 
mediado pelo fármaco no tónus e espasmo 
vasomotor coronário, conduzindo a todo o 
espectro de sinais e sintomas. 

E=2156 

 

Eskilsson J. et al. 
Suécia, 1988 
 
Estudo Coorte 

Acompanhamento de 76 pacientes (67 
homens e 9 mulheres) com idade média 
de 64 anos. Com diagnóstico de 
carcinoma em distintas localizações 
Tratados com 5-fluorouracil e cisplatina. 
 

Os sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
foram observados em 14 dos pacientes 
(18%) dor torácica, alteração no 
seguimento ST e fibrilação atrial, 
fibrilação ventricular e morte súbita. 

E=2257 

 
Landys K. et al. 
Suécia, 1985 
 
Estudo Coorte 

Acompanhamento de 42 pacientes 
mulheres (entre 36 e 80 anos) com 
câncer de mama avançado sem uso de 
antraciclina prévia, receberam 
mitoxantrona.  

3 pacientes apresentaram diminuição da 
fração de ejeção ventricular esquerda. 

E=2358 

Cornbleet MA, 
et al. 
Países Baixos 
1984 
Estudo Coorte 
Prospectivo 

Pacientes com cânceres de mama 
(n=134) sem quimioterapia prévia foram 
tratadas com mitoxantrona, 99 
desenvolveram toxicidades.  

Sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
foram: alteração no ECG (alteração de ST, 
depressão de ST, onda P invertida e 
presença de múltiplos ventrículos 
ectópicos), 1 paciente com história de 
angina desenvolveu bradicardia, redução 
de FEVE, dispnéia e ICC. 

E=2459 

 
Lahtinen R, et.al 
Finlândia,1982 
 
Estudo de série 
temporal 
Quantitativo 

Avaliação de cardiotoxicidade em 37 
pacientes (16 homens e 21 mulheres) 
com cânceres solídos e hematológicos 
distintos que receberam doxorrubicina 
e/ou daunorrubicina. Destes, 23 
pacientes com doença cardiovascular 
prévia e 14 sem doença cardíaca prévia 
 

Sinais e sintomas de cardiotoxicidades 
evidenciados foram queda na FEVE, 
associado a altas doses de antraciclina, 
fraqueza, dispneia, edema periférico, 
angina pectóris, taquicardia, fraqueza, 
taquicardia.  

E=2560 

 
Alici H, et al. 
Turquia, 2015 
 
Estudo coorte 
prospectivo  
 

Avaliação de cardiotoxicidade em 51 
pacientes com câncer de mama em 
tratamentos distintos incluindo, 
antraciclinas, trastuzumabe, 
ciclofosfamida, 5-fluorouracile 
radioterapia, realização de ECG 
ecocardiografia, antes e após 6 meses do 
tratamento oncológico. 

Os sinais e sintomas de cardiotoxicidade 
foram: diminuição significativa na FEVE, 
aumento significativo na velocidade de 
fluxo da transmitral e diminuição 
significativa da relação entre eles.  

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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A partir da síntese de identificação dos sinais e sintomas da cardiotoxicidade 

apresentados pelos pacientes adultos oncológicos, nos estudos incluídos, foi possível 

elucidar as principais manifestações clínicas da cardiotoxicidade advinda do tratamento 

oncológico quimioterápico e radioterápico, como mostra o quadro 7. 

 
Quadro 7 – Fenômeno de interesse: manifestações clínicas da cardiotoxicidade 

 
Manifestações clínicas da cardiotoxicidade 

 
 
- Alteração da pressão arterial 

- Alteração de biomarcadores 

- Alterações eletrográficas isquêmicas e fatais 

- Alteração em pericardio e válvulas 

- Arritmias fatais (fibrilação atrial/ventricular) 

- Palpitação 

- Dor torácica 

- Dispnéia 

- Edema periférico 

- Efeitos trombolíticos 

- Elevação da pressão pulmonar 

- Fraqueza 

- Redução da FEVE 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
 
 

A análise e síntese de conteúdo desses sinais e sintomas da cardiotoxicidade dos 25 

estudos incluídos resultou a categorização de 3 grandes categorias relacionadas aos sinais e 

sintomas apresentados pelos pacientes adultos submetidos à terapia oncológica 

cardiotóxica, descritas como: categoria 1- Alteração de estrutura e função cardíaca, 

categoria 2- Alteração na oxigenação do miocárdio e categoria 3- Alteração de estrutura e 

função cardíaca associada alteração na oxigenação do miocárdio. 
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Quadro 8 – Categorização do fenômeno de interesse 

Categorias 
 

Manifestações clínicas de 
cardioxicidade 

Câncer Quimioterápico 

Categoria 1 - 
Alteração de 
estrutura e 
função 
cardíaca 
 
E843, E944, 
E1146, E1348, 
E1651, E1954, 
E2257, E2560 

Alteração da pressão arterial 
Dispneia 
Edema periférico 
Fraqueza 
Redução FEVE 
Taquicardia 
 
 

 
Leucemia 
Aguda 
 
 
 
Pâncreas 
 
Pulmão 

 
Antraciclinas 
Antimicrotúbulo 
Mitoxantrona 
Trastuzumabe 
 
Gencitabina 
 
Osimertibe 
 

Categoria 2 - 
Alteração na 
oxigenação 
do miocárdio 
 
E136, E237, 
E338, E540, 
E1045, E1247, 
E1449, E1550, 
E1752 E1853, 
E2055, E2156, 
E2358 

Alteração de biomarcadores 
Alterações eletrográficas isquêmicas e 
fatais, 
Arritmias fatais (fibrilação 
atrial/ventricular) 
Dor torácica 
Dispnéia 
Palpitação 
Efeitos trombrolíticos 
 

Mama, 
Colorretal, 
Distintos 
 
 
Rim, 
 
Próstata, 
 

Capacitabina e 5FU, 
Mitoxantrona 
 
 
 
Sunitinibe e Sorafenibe 
 
dietilestilbestrol 
 

Categoria 3 - 
Alteração de 
estrutura e 
função 
cardíaca e 
Alteração na 
oxigenação 
do miocárdio 
 
E439, E641, 
E742, E2459 

Alteração da pressão arterial 
Alterações de biomarcadores 
Alterações eletrográficas isquêmicas e 
fatais 
Arritmias fatais (fibrilação 
atrial/ventricular) 
Dispnéia 
Dor torácica 
Elevação da pressão pulmonar 
Redução da FEVE 
 

Mama, 
Colorretal 
 
 
Mieloma 
múltiplo 
 
Distintos 
 
 

Sunitinibe 
Capecitabina 
 
 
Carfilzomibe 
 
 
Antraciclina 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

− Categoria 1 - Alteração de estrutura e função cardíaca (E439, E843, E944, E1146, E1348, 
E1651, E1954, E2257, E2459, E2560) 
  

Os estudos incluídos nesta categoria utilizaram os seguintes quimioterápicos 

cardiotóxicos: capecitabina, trastuzumabe, antraciclinas, gemcitabina e osimertibe. 

O E8, um estudo observacional multicêntrico prospectivo, acompanhou 109 

mulheres com câncer de mama HER-2 precoce ou metastático positivo em tratamento com 

trastuzumabe. As pacientes foram tratadas com 17 doses de trastuzumabe por 
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aproximadamente um ano, e14 pacientes receberam tratamento paliativo. A dose de 

administração de carga de trastuzumabe foi de 8 mg/kg e a dose de manutenção foi de 6 

mg/kg a cada três semanas. O estudo mostrou que o principal sinal e sintoma de 

cardiotoxicidade associados a trastuzumabe foi a insuficiência cardíaca. A cardiotoxicidade 

foi observada em 53,2% dos pacientes, de forma diferente entre o tratamento adjuvante e 

paliativo. A incidência nos pacientes em tratamento adjuvante foi de 45,7%.  Entre os 

eventos cardíacos a redução absoluta na FEVE de 10% do valor basal foi a mais frequente, 

enquanto a redução da FEVE abaixo do nível de 50% foi menos usual. 

A cardiotoxicidade por trastuzumabe também é evidenciada no estudo de caso 

apresentado em 2012, em uma mulher de 54 anos, com câncer de mama HER-2 a função 

sistólica do ventrículo esquerdo era normal antes da dose inicial de trastuzumabe, mas 

piorou significativamente após o início da administração do medicamento. Além disso, foi 

observada uma clara melhora da função cardíaca logo após a redução da dose diária de 

trastuzumabe.61 

Um estudo observacional de Coorte, publicado em 2011, com o objetivo de avaliar 

a eficácia, tolerância e resultado do tratamento adjuvante com trastuzumabe em mulheres 

com câncer de mama, evidenciou o efeito cardiotóxico direcionado a diminuição da FEVE, 

no acompanhamento de 141 pacientes, 63 pacientes (44,7%) tiveram FEVE diminuída.62 

Um estudo realizado em 2016, de caráter retrospectivo de coorte longitudinal, 

incluiu 240 pacientes com diagnósticos de carcinoma de mama receptor do fator de 

crescimento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, mostrou que 28 pacientes 

apresentaram alterações na FEVE em 55%, sendo necessário interromper ou suspender o 

tratamento adjuvante com Trastuzumabe, devido à detecção da cardiotoxicidade. Mesmo 

assim, 28,1% dessas pacientes que apresentaram cardiotoxicidade evoluíram para óbito. As 

pacientes que fizeram uso prévio de antraciclinas também apresentaram cardiotoxicidade 

em 15,4%.63 

Corroborando os estudos realizados anteriormente, em 2017 foi publicado um 

estudo com 452 pacientes com diagnóstico de câncer de mama em uso de trastuzumabe 

sendo detectada à redução da FEVE nas pacientes, constatando a disfunção cardíaca 

relacionada ao trastuzumabe a partir da dosagem dos marcadores cardíacos troponina T e 

troponina I. A mesma conclusão não foi aplicável quanto à utilização do proBNP devido à 

ausência de um limiar de elevação bem estabelecido.64 
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O trastuzumabe é um anticorpo monoclonal que bloqueia a ativação de crescimento 

epidermal específico com o receptor HER2/neu, eficaz no tratamento do câncer de mama. 

E geram manifestações clínicas de cardiotoxicidade como: HAS, disfunção cardíaca, 

eventos tromboembólicos, arritmias cardíacas e Insuficiência cardíaca.Um fator de risco 

específico da trastuzumabe é o uso associado com antraciclínas.30,65 

A observação da função cardíaca no uso de trastuzumabe é de extrema relevância, 

pois, se confirmado diagnóstico recente de cardiotoxicidade, é indicado suspender o uso 

deste agente, a fim de recuperar a função cardíaca. Importante salientar que existe 

reversibilidade na maioria dos casos de cardiotoxicidade ocasionada pelo trastuzumabe. E 

na presença de cardiotoxicidade deve-se avaliar o risco-benefício da manutenção do 

tratamento, assim como suas alternativas terapêuticas.30 

As recomendações constatadas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

em Oncologia (BRASIL, 2014) indicam que, quando o trastuzumabe é utilizado no 

tratamento oncológico, devem-se ter alguns cuidados, como a realização do 

ecocardiograma antes do início do uso desse medicamento e a cada três meses de 

tratamento, a fim de avaliar a função de ejeção (FE) dos ventrículos. A partir desta análise, 

o tratamento pode ser mantido ou suspenso e, após a suspensão poderá ser reiniciado de 

acordo com a FE. Esse protocolo destaca que, no caso de pacientes com diagnóstico de 

cardiopatia, o tratamento não deve ser iniciado, independente dos valores da FE.66 

O E9, estudo de caso, publicado em 2017, de uma mulher de 62 anos com câncer de 

mama, mastectomizada e submetida a 6 ciclos de antraciclina.  A paciente desenvolveu 

fadiga, edema, ortopneia e dispnéia aos esforços, sendo classificada em NYHA III. 

Comparado a linha de base, desenvolveu regurgitação mitral grave, dilatação atrial e 

ventricular esquerda e hipocinesia ventricular generalizada com fração de ejeção de 35%.  

Como intervenção a paciente iniciou a dose de perindopril, espironolactona, furosemida, 

metoprolol, além da restrição de sódio. A cardiotoxicidade associada a antraciclina podem 

surgir a longo prazo, dificilmente pode ser revertida, podendo progredir até após o término 

da quimioterapia 

Segundo uma revisão sistemática, realizada em 2016, pacientes em tratamento de 

câncer de mama com antraciclina associada a radioterapia em região mamária esquerda 

têm potencial probabilidade de desenvolver doença cardíaca tanto na fase pós mastectomia 

quanto na cirurgia de conservação de mama. O vaso mais comumente acometido é a artéria 
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coronária descendente anterior esquerda. A dose cardíaca aumentou a taxa de eventos 

coronarianos maiores, como: pericardite, fibrose pericárdica, fibrose miocárdica difusa, 

doença arterial coronariana (DAC) e, em casos raros, doença valvular. A lesão 

macrovascular acelera a aterosclerose relacionada à idade, levando à DAC. A lesão 

microvascular reduz a densidade capilar (como dano subagudo), com uma redução do 

fluxo colateral e reserva vascular causando isquemia.67 

A manifestação clínica da cardiotoxicidade das antraciclinas também são 

consideradas em outros tipos de cânceres como no E24que ocorreu na Finlândia, um 

estudo de série temporal, contou com 37 pacientes (16 homens e 21 mulheres) com 

cânceres solídos e hematológicos distintos, que incluíam leucemia aguda (n = 19), linfoma 

maligno (n = 12), câncer de mama (n=4), câncer de tireoide anaplásico (n = 1), e câncer de 

fígado (n = 1), tratados com doxorrubicina e/ou daunorrubicina, a dose era de acordo com 

o tipo de câncer a ser tratado. Para a avaliação cardíaca foram realizados ECO, avaliação 

clínica e raio-x de tórax, 23 pacientes foram identificados com doença cardiovascular 

prévia ao tratamento. Sinais e sintomas de cardiotoxicidades evidenciados foram queda na 

FEVE, associado a altas doses de antraciclina, fraqueza, dispneia, edema periférico, angina 

pectóris, taquicardia, fraqueza, taquicardia. O estudo seriado utilizando a FEVE, como 

método de referência, mostrou uma diminuição significativa da função ventricular 

esquerda durante o tratamento com antraciclina, mesmo em baixa dose cumulativa em 

pacientes com doença cardiovascular prévia e em pacientes com mais de 70 anos.  

E19, estudo de coorte publicada em 2000, acompanhou 13 pacientes com leucemia 

aguda em uso de Daunorrubicina.  Os pacientes tinham entre 24 e 68 anos, dos 13 

pacientes incluídos no estudo, 3 desenvolveram insuficiência cardíaca sintomática após a 

conclusão da terapia de consolidação. A IC nesses três pacientes foi reversível e melhorou 

após hospitalização e medicação. A IC subclínica foi detectada em 5 pacientes durante o 

tratamento ou após o término da quimioterapia. Os níveis de BNP estavam dentro da faixa 

normal e não houve mudança de acordo com a dose cumulativa de DNR nos pacientes sem 

insuficiência cardíaca, porém, nos pacientes com insuficiência cardíaca, o nível plasmático 

de BNP aumentou acima do nível normal. A elevação do nível plasmático de BNP 

precedeu a manifestação de insuficiência cardíaca clínica e subclínica, indicando que o 

BNP pode ser útil para diagnosticar precocemente a cardiotoxicidade induzida por 

antraciclinas. 
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Já O E25, estudo coorte prospectivo, avaliou 51 pacientes com câncer de mama que 

receberam tratamentos quimioterápicos distintos, incluindo: antraciclinas, trastuzumabe, 

ciclofosfamida, 5-fluorouracil e radioterapia. Para o acompanhamento cardíaco foram 

realizados ECG, ecocardiografia, antes e após 6 meses do tratamento oncológico. Foram 

50 mulheres e 1 homem, foi evidenciado decréscimo significativo da FEVE, após seis 

meses do tratamento foi constatado detrimento das funções dos ventrículos direito e 

esquerdo, mesmo quando utilizada a dose segura do quimioterápico. 

O E11 expôs um estudo de caso de um paciente afro-americano de 56 anos com 

câncer de pâncreas em uso de gemcitabina durante dois ciclos (seis doses), o qual 

apresentou sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva após o tratamento. A 

ecocardiografia bidimensional mostrou fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 15 a 20 

por cento com hipocinesia. Com a ausência de fatores de risco significativos para doença 

arterial coronariana e forte relação temporal com o início da quimioterapia, concluiu-se 

que a miocardiopatia do  paciente estava relacionada ao uso de gemcitabina. A gemcitabina 

foi descontinuada e o paciente respondeu bem à terapia padrão de insuficiência cardíaca. 

Dois meses depois, um novo ecocardiograma mostrou melhora significativa na função 

sistólica do ventrículo esquerdo.Concluiu-se que, apesar de rara, a gemcitabina deve ser 

considerada como uma causa potencial de cardiomiopatia  .  

Já o E13, publicado em 2017, referiu um relato de caso de uma paciente mulher de 

78 anos com câncer de pulmão não pequenas células, positivo ao receptor do factor de 

crescimento epidérmico, em uso de osimertinibe, apresentou dispneia aos esforços leves, 

três semanas após o início do e evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva. A relação 

entre osimertinibe e cardiotoxicidade até agora recebeu pouca atenção e, portanto, 

permanece obscura. No entanto, inibe o HER2 além do EGFR mutante, podendo causar 

cardiotoxicidade. 

O feito cardiotóxico do tratamento do câncer de pulmão se agrava quando há a 

necessidade de associação com o tratamento radioterápico, pois o sítio torácico abriga 

órgãos de importância crítica e baixa tolerância a irradiação em doses radicais/curativas, 

em especial o coração, os vasos coronarianos e a microcirculação local, levando a 

cardiotoxicidade. Um estudo retrospectivo de análise documental, publicado em 2015, 

concluiu que a dose cardíaca na radioterapia do câncer de pulmão é ainda mais importante 

e sensível do que aquela realizada no câncer de mama e no LH. Com uma grande 



 
 
 

63 
 
 

correlação de um doseamento cardíaco com distúrbios do fluxo cardíaco e com o volume 

cardíaco irradiado, as precauções devem ser exercidas para evitar a cardiotoxicidade ao 

longo prazo nos pacientes que realizam radioterapia torácica esquerda.30,68 

O E22 aconteceu na Suécia, em um hospital, durante o ano de 1985. Se trata de um 

estudo coorte, que acompanhou 42 pacientes mulheres (entre 36 e 80 anos) com câncer de 

mama avançado sem uso de antraciclina prévia, que receberam mitoxantrona. A função 

cardíaca foi avaliada através da realização de cintilografia e técnicas de ultra-sonografia. 

Apenas 3 pacientes apresentaram declínio da fração de ejeção de ventrículo esquerdo, 

porém nenhum paciente apresentou sinais de insuficiência cardíaca. Os dados indicam que 

a mitoxantrona é um agente efetivo para o tratamento do câncer de mama avançado e 

apresenta efeitos cardiotóxicos de alteração estrutural e funcional leves. 

 

− Categoria 2- Alteração na oxigenação do miocárdio (E136, E237, E338, E540, E1045, E1247, 

E1449, E1550, E1853, E2055, E2156, E2358) 

 

Verificou-se neta categoria um número significativo de estudos relacionados à 

cardiotoxicidade associada ao 5-Fluorouracil (5-FU) e a sua pró-droga a capecitabina, que 

são amplamente utilizados em oncologia para o tratamento de vários tumores sólidos, 

incluindo câncer de mama e colorretal. São pertencentes a classe de antimetabólitos. A 

capecitabina é um agente quimioterapêutico oral de fluoropirimidina, que  após 

administração  oral, é metabolizado em composto citotóxico ativo: 5-fluorouracil.30 

O E1, publicado em 2009, na Itália, descreve um relato de caso de um paciente 

homem de 53 anos, com câncer de cólon metastático submetido a ressecção robótica do 

reto e metastasectomia pulmonar; em uso de capecitabina (Xeloda) 3500 mg/dia, 

apresentou toxicidade cardíaca manifestada por dor torácica e mandibular, supra 

desnivelamento do segmento ST e taquicardia ventricular. Ele não apresentava fatores de 

risco coronariano e sua história cardiológica foi negativa.  As alterações no ECG foram 

completamente reversíveis após a interrupção da droga. Com este paciente foi utilizado 

diltiazem, aspirin e telmisartana. 

O E15 descreveu a análise retrospectiva da incidência e gravidade da 

cardiotoxicidade relacionada à capecitabina em diferentes regimes de tratamento do câncer 

colorretal metastático. Foram utilizados dados de eventos cardíacos relatados em três 
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estudos de fase 3 randomizados. Foram incluídos 1973 doentes, que receberam um total de 

2461 capecitabina, baseadas nas linhas de tratamento. No geral, 5,9% dos doentes (n = 

117) experimentaram pelo menos um evento cardíaco, evento cardíaco mais observado foi 

isquemia / infarto (2,9%, n57), seguido por arritmias (2,0%, n40, incluindo fibrilação atrial 

em 10 pacientes),dor torácica (0,8%, n16) e insuficiência cardíaca (0,4%, n7). A maior 

incidência de doenças cardíacas foram observados em doentes tratados com capecitabina 

em associação com oxaliplatina e bevacizumab (12%, nz 43). Foi observado 

cardiotoxicidade relacionada à capecitabina em 5,9% dos pacientes.  

E17, publicado em 2013, expôs um relato de caso de um homem de 55 anos que 

apresentou sinais de choque cardiogênico, infarto do miocárdio com supradesnivelamento 

do segmento ST em ECG e disfunção ventricular esquerda. Os sintomas começaram 28 

horas após o início da terapia adjuvante com capecitabina, após uma hemicolectomia 

direita radical. Após tratamento houve a recuperação completa dentro de uma semana. A 

capecitabina causou choque cardiogênico através da indução de síndrome de takotsubo 

(cardiomiopatia induzida por estresse). 

O E18, publicado em 2002, relatou o caso de um homem de 69 anos admitido no 

Hospital General Universitario de Elche com adenocarcinoma de colón em estágio IV, com 

infiltração da bexiga e retro peritônio, e metástases para o fígado e rim superior direito. 

Após colectomia iniciu-se o tratamento com cisplatina e 5-fluorouracil. O paciente recebeu 

uma dose inicial e outra dose 6 dias depois. Apresentou dor torácica opressiva não 

irradiante, sugestiva de angina, com dispneia e sinais vegetativos e alterações no 

eletrocardiograma com alterações no segmento ST e onda T. O paciente foi tratado com 

nitroglicerina sublingual, com melhora clínica instantânea, normalização do segmento ST e 

inversão completa das ondas T. A terapia com 5FU foi descontinuada, e o paciente recebeu 

uma nova dose de cisplatina, dias após a angiografia coronariana sem incidentes. 

O E2, publicado em 2012, refere um relato de caso de um homem de 83 anos com 

adenocarcinoma de cólon ascendente estádio III C (T 4 N 2 M 0), submetido a 

hemicolectomia e tratamento adjuvante com Regime FOLFOX4 (5-FU, leucovorina, 

oxaliplatina), desenvolveu dor torácica durante a infusão do 5-FU. O eletrocardiograma 

mostrou elevação pronunciada do segmento ST nas derivações laterais e a dor torácica que 

foi resolvida após a infusão de nitroglicerina. A toxicidade cardíaca associada a 5-FU pode 

causar angina, infarto do miocárdio e até mesmo morte súbita.  Este caso apoia a hipótese 
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vasoespástica da toxicidade cardíaca do 5-FU, indicando que um bloqueador dos canais de 

cálcio pode ser eficaz na prevenção ou no tratamento da cardiotoxicidade do 5-FU. 

Corroborando com as manifestações clínicas de cardiotoxicidade apresentadas 

pelos pacientes nestes estudos, em 2018, foi lançado no Brasil um manual de condutas em 

cardio-oncologia, o qual descreve que a cardiotoxicidade é um efeito colateral reconhecido 

da capecitabina e do 5-FU.O risco de cardiotoxicidade varia de 1,2% a 18%, e a taxa de 

mortalidade fica entre 2,2% a 13,3%. As manifestações clínicas de cardiotoxicidade 

advindas do vaso espasmo coronariano causado por estes quimioterápicos são definidas 

por: angina, alterações no seguimento ST, aumento do intervalo QT e arritmias 

(bradicardia, taquicardia supraventricular e ventricular), choque cardiogênico, IAM, 

miocardite, IC e morte súbita.  E ainda, cabe ressaltar, que os fatores de risco de doenças 

pré-existentes como HAS, isquemia cardíaca, dislipidemia, DM, obesidade, tabagismo e 

histórico familiar de doença cardiovascular não são considerados associados à 

cardiotoxicidade com esta classe de quimioterápicos.30 

A cardiotoxicidade do 5 FU também pode ser considerada quando utilizado para 

outros tipos de cânceres distintos localizados nas regiões gastrointestinal, cabeça e 

pescoço, esôfago, mama, fígado, próstata, bexiga como descrevem os E5 e E20. Os 

pacientes destes dois estudos apresentaram manifestações clínicas de cardiotoxicidade 

como: angina, hipotensão, dor torácica e morte súbita. infarto agudo do miocárdio, 

fibrilação atrial, parada cardio-respiratória, dispnéia, taquicardia ventricular, angina, ECG 

evidenciou elevação de segmento ST, isquemia e lesão cardíaca e morte súbita. A 

cardiotoxicidade do 5-fluorouracil foi considerada maior de acordo com a dose 

administrada, pois possui efeito no tônus e espasmo vasomotor coronariano, o que causa 

todos os sinais e sintomas cardíacos.  

O E21, estudo coorte, aconteceu na Suécia, no hospital universitário de Lund, em 

1988. Contou com 76 participantes portadores de carcinomas distintos, em regiões  

esofagiana (n = 31), orofaríngea (n = 12), epifaríngea (n = 5), hipofaringeana (n = 14), 

laríngea (n = 9), oral (n = 3), nasal (n = 1) ou maxilar (n = 1).Os pacientes receberam 

cisplatina 90-120 mg/ m²por dia 1 e 5-FU 1000mg / m² diariamente em infusão contínua, 

durante 5 dias. A avaliação cardíaca foi monitorizada durante todo o tratamento através da 

observação clínica e ECG quando fosse notada alguma mudança clínica. Um grupo, de 14 
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pacientes, desenvolveu cardiotoxicidade: dor no peito, alteração de ST, fibrilação atrial, 1 

paciente apresentou fibrilação ventricular e em outro paciente com morte súbita. 

O E3, publicado em 2016, estudo restrospectivo com duraç, com revisão de 452 

prontuários de mulheres com câncer de mama politratadas com antraciclina e trastuzumabe 

e atualmente em uso de capecitabina, de 2002 a 2012, em uma instituição da Dinamarca. 

Identificou como resultado que 22 pacientes (4,9%) apresentaram sintomas de 

cardiotoxicidade (dor torácica: n = 13, dispneia: n = 9, palpitações: n = 2). 11 pacientes 

tiveram alterações no ECG (fibrilação atrial: n = 5, desvios do segmento ST: n = 3, 

anormalidades na onda T: n = 2 e prolongamento do QTc: n = 1). 2 pacientes (0,4%) 

sofreram infarto agudo do miocárdio. 1 paciente (0,2%) desenvolveu parada cardíaca com 

resultado letal.  Pacientes com comorbidade cardíaca foram 5,5 vezes (IC 95% 2,0 a 14,8) 

mais propensos a desenvolver cardiotoxicidade.  A incidência de cardiotoxicidade da 

capecitabina assemelha-se à da 5-FU intravenosa (≈5%).  

A Mitoxantrona também indicada para o tratamento de câncer de mama apresenta 

baixa incidência de cardiotoxicidade, porém pode desenvolver alterações no ECG 

(alteração de ST, depressão de ST, onda P invertida e presença de múltiplos ventrículos 

ectópicos), assim como descrito no estudo E23, que analisou 134 pacientes com as 

alterações direcionadas a alteração na oxigenação do miocárdio e apenas 1 apresentou, 

redução de FEVE, dispnéia e ICC.30 

O E10, estudo observacional, publicado em 2008, avaliou 86 pacientes submetidos 

ao tratamento com sunitinibe ou sorafenibe. Os sintomas cardíacos foram avaliados no 

início e duas vezes por mês durante todo o período de tratamento. Dos 74 pacientes 

avaliáveis, 25 (33,8%) sofreram um evento cardiovascular. 13 dos 25 pacientes com 

eventos tiveram sintomas clínicos típicos, que incluíram angina, dispneia e tontura. 

Alterações eletrocardiográficas foram encontradas em 12 de 25 pacientes. Todos os 

pacientes sintomáticos (n = 13) interromperam o tratamento com inibidores da tirosina 

quinase e foram submetidos a tratamento cardiovascular. As observações indicam que o 

dano cardíaco do tratamento com inibidores da tirosina quinase pode ser um fenômeno 

amplamente subestimado, sendo importante a integração com a cardiologia para permitir a 

continuação da terapia oncológica. 

O mesmo é ressaltado no manual de condutas em cardio-oncologia, 2018, onde 

descreve que os inibidores de tirosina quinase (ITK) inibem a ativação anômala das 
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chamadas tirosina quinases, implicadas no desenvolvimento de muitas neoplasias. As 

quinases desempenham papel fundamental no processo de carcinogênese de certos 

tumores, mas também tem a função direta em vias de reparo dos cardiomiócitos, por isso, 

sua inibição apresenta potencial efeito maléfico ao sistema cardiovascular. Podendo citar 

como seus potenciais efeitos cardiotóxicos: disfunção ventricular, isquemia miocárdica, 

prolongamento do intervalo QT, hipertensão arterial sistêmica, alterações de perfil lipídico, 

síndrome metabólica, eventos vasculares arteriais e venosos, dente outros. A HAS é a 

principal manifestação cardiotóxica dos ITK, sua incidência pode chegar a 40% dos casos 

de pacientes dependendo do ITK em questão, o tromboembolismo é raro.30 

O E12 descreveu um ensaio clínico controlado, prospectivo, randomizado, que 

avaliou a segurança e eficácia do leuprolide, um análogo superativo do hormônio liberador 

do hormônio luteinizante, dado como dose única de injeção subcutânea de 1 mg/dia, versus 

o uso de dietilestilbestrol (DES) 3 mg por dia em doentes com adenocarcinoma prostático 

não previamente tratados. Onze pacientes receberam leuprolide e 10 pacientes receberam 

DES. Todos foram avaliados quanto à resposta terapêutica. 80% dos pacientes em cada 

grupo experimentou melhora subjetiva na dor óssea e sinais obstrutivos urinários e 

sintomas. Os pacientes que não responderam ao leuprolide geralmente não experimentaram 

nenhum benefício com o crossover para DES, e vice-versa. Reações adversas cardiológicas 

mais graves foram mais comuns no grupo DES e incluíram infarto miocárdio fatal, 

arritmia, trombose venosa. Sendo evidenciado que a hormônio terapia utilizada para o 

tratamento do câncer de próstata também pode causar efeitos tóxicos cardíacos 

direcionados a oxigenação do miocárdio e efeitos trombolóticos. 

 

− Categoria 3- Alteração de estrutura e função cardíaca associada a alteração na 

oxigenação do miocárdio (E439, E641, E742, E1752) 

  

Esta categoria associa os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes diante da 

alteração de estrutura e função cardíaca e a alteração na oxigenação do miocárdio. O E4 

descreveu um estudo de caso de cardiotoxicidade induzida pela capecitabina em uma 

paciente mulher, de 47 anos, com carcinoma de mama metastático, mastectomizada em 

2003, fumante, politratada (epirrubicina, docetaxel, tamoxifeno, trastuzumabe). Devido à 

progressão do câncer, tentou-se a re-terapia com capecitabina, e a paciente apresentou 
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angina de esforço a partir do 3º dia, mesmo  sendo usado várias estratégias para prevenir a 

cardiotoxicidade. A estratégia mais eficaz foi reduzir a dose de capecitabina juntamente 

com nitratos, bloqueadores dos canais de cálcio e terapia com trimetazidina. Foram 

realizados ECG, Ecocardiograma com evidencia de fração de ejeção de 55%, exame 

laboratorial e bioquímica com troponina dentro do limite. 

O E6 descreveu um relato de caso de uma paciente mulher de 46 anos com 

cadenocarcinoma ductal invasivo da mama esquerda, triplo-negativo (estrogênio receptor, 

receptor de progesterona e HER2) metastático, mastectomizada a E e em tratamento com 

radioterapia e já politratada com 5-fluorouracil, epirrubicina e ciclofosfamida e docetaxel. 

Antes de iniciar o tratamento com capecitabina e sunitinibe, foi realizado um 

ecocardiograma transtorácico que evidenciou uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(FEVE) de 65%. Após início do tratamento com capecitabina e sunitinibe paciente evolui 

com hipotensão, taquicardia, dispneia, eletrocardiograma mostrou microvoltagens e 

inversão de onda T nas derivações inferiores; os testes laboratoriais mostraram troponina I 

ligeiramente elevada (0,29 mg / L). Proteína C reativa foi apenas ligeiramente elevada, 

trombocitopenia, hipotireoidismo e testes de função hepática elevados foram presentes. A 

radiografia de tórax mostrou um padrão alveolar do hilo compatível com edema pulmonar, 

e também derrame pleural bilateral. Evoluiu para grave deterioração da função ventricular 

esquerda com FEVE de 20%, com acinesia de todas as regiões apicais e hipocinesia de 

todas as regiões médias do coração, insuficiência cardíaca congestiva. Percebeu-se que a 

administração de umdroga anti-angiogênica, como o sunitinibe, levou a insuficiência 

cardíaca grave, induziu um declínio grave da FEVE com hipocinesia e acinesia 

precisamente nas partes do músculo cardíaco que estavam envolvidos nos campos de 

irradiação. Logo, conclui-se que o uso concomitante de radioterapia no tórax e o sunitinib 

deve ser evitado.  

A cardiotoxicidade da capecitabina se evidencia também num relato de caso, 

publicado em 2010, de uma paciente mulher de 39 anos, sem fatores de risco cardíaco, com 

câncer de mama avançado, mastectomizada e politrada com adriamicina, ciclofosfamida,  

docetaxel  e radioterapia torárica. Após reicidiva da doença recebeu capecitabina, três dias 

após o início, desenvolveu taquicardia, com pressão arterial normal, eletrocardiograma 

mostrava taquicardia sinusal sem alterações ST-T. No entanto, o condição hemodinâmica 

do paciente rapidamente agravou-se com perda de consciência, hipotensão  a taquicardia  e 
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uma inversão da onda T nas derivações ântero-laterais evoluindo para choque 

cardiogênico. A ecocardiografia 2D mostrou insuficiência cardíaca grave, com ejeção 

fração (FE) de 28%, biventricular e atrial dilatação e distensão da veia cava superior. 

Sangue exames revelaram elevação da troponina I. Após tratamento com dopamina e 

bisopropol paciente melhorou para FEVE de 62%. O paciente foi então dispensado em 

bom estado clínico.69 

Já o E7, demonstrou um estudo de caso, publicado em 2016, de uma paciente, 

de 70 anos, com mieloma múltiplo em tratamento com carfilzomibe, que apresentou 

dispnéia, bradicardia com bloqueio átrioventricular e insuficiência cardíaca grave, o 

ecocardiograma, hipertensão pulmonar, regurgitação das válvulas cardíacas válvula aórtica 

substituída por válvula aórtica transcateter. Com a suspensão do carfilzomibe, houve 

uma melhora da fração de ejeção de 25 % para 54%. A suspensão do agente causador, 

uso de inotrópicos, diuréticos e correção eletrolítica foram favoráveis ao tratamento da 

IC. Vale destacar que em pacientes que a função cardíaca não se recupera, o risco de 

reiniciar o carfilzomibe pode ser maior do que risco de progressão da doença. 

A manifestação clínica da cardiotoxicidade das antraciclinas também são 

consideradas em outros tipos de cânceres como no E24que ocorreu na Finlândia, um 

estudo de série temporal, contou com 37 pacientes (16 homens e 21 mulheres) com 

cânceres solídos e hematológicos distintos, que incluíam leucemia aguda (n = 19), linfoma 

maligno (n = 12), câncer de mama (n=4), câncer de tireoide anaplásico (n = 1), e câncer de 

fígado (n = 1), tratados com doxorrubicina e/ou daunorrubicina, a dose era de acordo com 

o tipo de câncer a ser tratado. Para a avaliação cardíaca foram realizados ECO, avaliação 

clínica e raio-x de tórax, 23 pacientes foram identificados com doença cardiovascular 

prévia ao tratamento. Sinais e sintomas de cardiotoxicidades evidenciados foram queda na 

FEVE, associado a altas doses de antraciclina, fraqueza, dispneia, edema periférico, angina 

pectóris, taquicardia, fraqueza, taquicardia. O estudo seriado utilizando a FEVE, como 

método de referência, mostrou uma diminuição significativa da função ventricular 

esquerda durante o tratamento com antraciclina, mesmo em baixa dose cumulativa em 

pacientes com doença cardiovascular prévia e em pacientes com mais de 70 anos.  

A síntese de sinais e sintomas da cardiotoxicidade possibilitou o mapeamento e 

identificação dos diagnósticos de enfermagem aos pacientes adultos submetidos a terapia 

oncológica cardiotóxica na NANDA-I24, conforme descrito no APENDICE C.  
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A síntese desses diagnósticos mapeados de acordo com as categorias descritas na 

metassíntese foram descritas no quadro abaixo: 

 

Quadro 9 – Mapeamento dos diagnósticos de enfermagem de acordo com NANDA-I 

Diagnósticos Categoria 1 
 

 Alteração de 
estrutura e função 

cardíaca 
 

Categoria 2  
 

Alteração na 
oxigenação do 

miocárdio 
 

Categoria 3 
 

Alteração de 
estrutura e 

função cardíaca 
associada a 
alteração na 

oxigenação do 
miocárdio 

Volume de Líquidos excessivo 
(00026) 

X   

Débito cardíaco diminuído (00029)   
 

X X X 

Risco de débito cardíaco diminuído 
(00240) 
 

X X X 

Perfusão tissular periférica ineficaz 
(00204) 
 

X X X 

Risco de perfusão tissular periférica 
ineficaz (00228) 
 

X X X 

Risco de pressão arterial instável 
(00267)  
 

X X X 

Intolerância à atividade (00092) 
 

X X X 

Padrão respiratório ineficaz (00032) 
 

X  X 

Risco de perfusão tissular cardíaca 
diminuída (00240) 
 

X X X 

Risco de tromboembolismo venoso 
(00268) 

 
 

X  

Risco de Choque (00205) 
 

X X  

Dor aguda (00132) 
 

 X X 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Foram identificados, ao todo, 12 diagnósticos de enfermagem NANDA-I24, 

abrangendo 4 domínios e classes respectivas, como descrito no quadro 10. 
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Quadro 10 – Caracterização dos Diagnósticos de enfermagem NANDA-I aos pacientes 
submetidos a terapia oncológica carditóxica   
 

Domínios e classes dos Diagnósticos de enfermagem NANDA-I24 

 
Domínios Classes Diagnósticos de Enfermagem NANDA-

I 

Domínio 2 Classe 4- Metabolismo Volume de Líquidos excessivo (00026) 

Domínio 4- 
Atividade/repouso 
 

Classe 4- Respostas 
cardiovasculares/pulmonare
s 
 

Débito cardíaco diminuído (00029)   
Risco de débito cardíaco diminuído (00240) 
Perfusão tissular periférica ineficaz (00204) 
Risco de perfusão tissular periférica ineficaz 
(00228) 
Risco de pressão arterial instável (00267)  
Intolerância à atividade (00092) 
Padrão respiratório ineficaz (00032) 
Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída 
(00240) 

Domínio 11- 
Segurança/proteção 

Classe 2- Lesão Física 
 

Risco de tromboembolismo venoso (00268) 
Risco de Choque (00205) 

Domínio 12 – 
Conforto 

Classe 1 - Conforto físico Dor aguda (00132) 
 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

O domínio 2, nutrição, analisa atividades de ingerir, assimilar e utilizar nutrientes 

para fins de manutenção e reparação dos tecidos e reprodução de energia. A classe 4 está 

direcionada ao funcionamento do metabolismo, processos químicos e físicos que ocorrem 

nos organismos vivos e células para o desenvolvimento e o uso do protoplasma, a 

produção de resíduos e energia, com a liberação de energia para todos os processos vitais.24 

No domínio 4, atividade/repouso, foi encontrado um maior número de diagnósticos 

de enfermagem pertinentes a avaliação emanejo do paciente oncológico submetido a 

terapia cardiotóxica, este domínio tem o objetivo de avaliar a produção, conservação, gasto 

ou equilíbrio de recursos energéticos. A classe 4 avalia as respostas e mecanismos 

cardiovasculares/pulmonares que apoiam a relação atividade/repouso.24 

O domínio 11, segurança/proteção e a classe 2, lesão física, estão relacionados a 

estar livre de perigo, lesão física ou dano ao sistema imunológico, preservação contra 

perdas, proteção da segurança e da ausência de perigos.24 

O domínio 12 está relacionado a avaliação do conforto do paciente, sensação de 

bem-estar ou tranquilidade mental, física ou social sendo a classe 1 avaliação do conforto 



 
 
 

72 
 
 

físico, caracterizando-se por sensação de bem-estar ou tranquilidade e/ou estar livre de 

dor.24 

 

− Revisão Sistemática 

 

A definição do conteúdo ocorreu, também, a partir da realização de uma revisão 

sistemática (Apêndice F) acerca das intervenções de enfermagem ao paciente em terapia 

oncológica cardiotóxica. Foram encontrados 65 artigos. Destes, nove foram duplicados; 48 

artigos não atenderam aos critérios de inclusão; resultaram em oito artigos elegíveis, 

conforme fluxograma descrito na figura 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Fluxograma do processo de seleção e inclusão do estudo 
Fonte: Adaptado de PRISMA.35 

 

Todos atingiram padrão metodológico para inclusão na síntese qualitativa, mas não 

foram gerados dados para meta-análise. O protocolo foi registrado na base Prospero sob 

número CRD4201809053. 

N. de relatos duplicados (n=9) 

N. de artigos em texto completo 
avaliados para elegibilidade (n = 8) 

N. de relatos excluídos (n= 48) 
- Estudos de Revisão - 28 
- Estudo de caso - 3 
- Guideline de Radioterapia - 1 
- Análise de custos - 1 
- Pesquisa em farmacoepidemiologia - 1 
- Artigos asiáticos - 2 
- Pesquisa em animais - 6 
- Pesquisas que não abordam pacientes oncológicos, 
tratamento oncológico e cardiotoxicidade - 6 

N. de relatos rastreados (n = 56) 

N. de estudos incluídos em síntese 
qualitativa (n = 8) 

N. de artigos em texto completo excluídos (n = 0) 
- Não responderam aos critérios de qualidade metodológica 
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N. de relatos identificados em outras fontes (n= 10) 
 Busca nas referências (n= 9); Banco de Teses 

UFRJ (n=0), UFRGS (n=0), UFF (n=0) USP (N=1) 
 

N. de relatos identificados no banco de dados de 
buscas (n=55): PUBMED (n=38); CINAHL (n=13); 

SCOPUS (n=01); COCHRANE (n=3); LILACS (n=0) 
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Os oito artigos selecionados para síntese incluem três ensaios clínicos e cinco 

estudos observacionais, sendo dois estudos coortes, um transversal, um retrospectivo e um 

prospectivo. A síntese das características dos estudos quanto ao país de realização, ano de 

publicação, autoria, método, intervenções testadas e resultados alcançados estão descritos 

no quadro 11. 

 

Quadro 11 – Características dos estudos selecionados na revisão sistemática 

Autor/ 
Ano/País 

Método/ 
Tempo/N 

Protocolo de Pesquisa Resultados 

E=170 

 
Tang Xet al 
 
2017 
 
China 

Ensaio 
Clínico 
 
GI= 62 
 
Tempo: 8 
Semanas 
 
 
 

GI: Dose inicial de 
cetuximabe de 400 mg/m2 IV 
em 120 min. no 1ºdia, 
seguido por uma dose de 
manutenção de 250 mg/m2 

IV em 60 min. no 1º dia de 
cada ciclo em pacientes com 
câncer colorretal; análise 
laboratorial de Troponina I 
(TnI) Ultra 1 h antes e após 
o Cetuximabe e avaliação 
ECG. 

TnI ultraelevado em 20 pacientes (32,3%) 
durante o uso de cetuximabe: preditor de 
cardiotoxicidade;Depressão do segmento 
ST em 24 (38,7%) pacientes;Eventos 
cardíacos comuns: palpitações (25,8%), 
dor torácica (8,1%), arritmias que 
necessitaram de tratamento (4,8%); 
palpitações e dor torácica, associadas por 
infusão rápida de cetuximabe (aliviados 
com ajuste da velocidade de 
infusão).Alterações TnI Ultra/ECGs: 
transitórias e reversíveis.O cetuximabe 
demonstrou segurança cardíaca. 

E=271 

 
Trevisan D et al 
 
2015 
 
Brasil 

Estudo 
Observacion
al 
Transversal 
 
G1 = 40. 
 
Tempo: 12 
Meses 

G1: Avaliação das 
prescrições médicas em 
pacientes pós Transplante de 
celulas tronco hematopética 
com uso do sistema DRUG-
REAX® -  Potencial 
Interação Medicamentosa 
(PIM). 

33 pacientes (82,5%) expostos a PIM de 
> gravidade (80,9%), tempo de início não 
especificado (61,9%). 
Pacientes expostos a interação: > risco de 
cardiotoxicidade (uso de inibidores 
enzimáticos e substratos); 
Recomendação: testes bioquímicos, 
monitorização cardíaca, ECGs periódicos, 
uso de sistema de alerta em prescrições 
eletrônicas. 

E=372 

 
Baz R et al 
 
 
2005 
 
 
EUA 
 

Ensaio 
Clínico 
 
 
N=103 
 
G1=58 
G2= 26 
G3= 19 
 
Tempo: 1 
ano 

Aspirina associada ao 
esquema de tratamento para 
Mieloma Múltiplo (MM): 
doxorrubicina lipossomal, 
vincristina, dexametasona e 
talidomida (Dvd-T) 
G1= aspirina desde o início 
do tratamento com DVd-T 
G2= aspirina após o início 
do tratamento com DVd-T 
G3= não recebeu aspirina 

Identificados 26 Tromboembolismos 
venosos (TEVs) pós-tratamento (média 
de 90 dias): 19% no grupo 1, 15% no 
grupo 2 e 58% no grupo 3; 
 O uso de aspirina continuou associado 
com < risco relativo de TEV (razão de 
risco, 0,22; intervalo de confiança, 0,10-
0,47; p <0,001). 
 A dose diária baixa de aspirina 
administrada a pacientes com MM recém-
diagnosticado e recidivado que estavam 
recebendo DVd-T reduziu a incidência de 
TEVs sem aumentar complicações 
hemorrágicas. 
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E=473 

 
Oztop I et al 
 
2004 
 
 
Turquia 

Estudo 
Observacion
al 
Prospectivo 
 
G1= 22 
 
Tempo: 6 
meses 

GI: pacientes com câncer 
gastrointestinal, análise de 
Troponina I (TnI) e ECG 
antes do 1º ciclo de 5FU 
(Fluorouracil); 24 h antes de 
cada ciclo até o ciclo 6, e 
depois, a cada 3 ciclos. 
Ecocardiograma D-mode 
completo, 2D e doppler 
colorido no início, 1º, 3º e 6º 
meses de tratamento. 

 A ecocardiografia não evidenciou 
alteração significativa. As medidas de 
TNI encontradas foram abaixo do nível 
em todos os pacientes e medições; 
Alteração no ECG com prolongamentos 
significativos do seguimento QT após 24 
h da 1ª administração da quimioterapia; A 
adição de ácido folínico ao 5-FU não tem 
qualquer influência sobre efeitos 
cardíacos do 5-FU. 

E=574 

 
Xue J et al 
 
 
2014 
 
China 
 

Estudo 
Observacion
al 
Coorte 
N=415 
 
GI=211 
GC=204 
Tempo: 5 
anos 

GI: Trastuzumabe, em 
pacientes com câncer mama 
invasivo, via IV: dose de 
ataque 8 mg/kg, seguido de 
dose de manutenção de 6 
mg/kg, a cada 3 semanas 
durante 1 ano (total de18 
doses). 

GC: Sem Trastuzumabe. 

Fortemente associados à cardiotoxicidade 
(CTX): história de doença arterial 
coronariana, uso de antraciclinas >4 
ciclos, tratamento com trastuzumabe com 
risco significativamente maior quando 
comparada ao GC (23,7% vs. 10,8%, 
p<0,001), radioterapia associado a 
trastuzumabe.                                                                                                  
Reduzem a probabilidade de CTX: 
associação de taxanos com trastuzumabe, 
administração de antraciclinas adjuvantes 
em doses baixas (< 4 ciclos). 

E=675 

 
Hortobagyi GN  
et al 
 
1989 
 
 
Estados Unidos 
 
 
 

Ensaio 
Clínico 
N=274 
 
Doxorrubicina 
bólus  
 
Doxorrubicina 
infusão 
contínua 
48 e 96hs 
 
Tempo: 
Bolus, 48 ou 
96 horas 

274 pacientes com câncer de 
mama metastático foram 
tratadas com FAC (5-
fluorouracil, doxorrubicina e 
ciclofosfamida) e 
tamoxifeno com infusão 
venosaG1: 133 
doxorrubicina bolus 
G2: 79 doxorrubicina 
infusão contínua de 48 hs 
G3: 62 doxorrubicina 
infusão contínua de 96 hs 

Remissão completa em 58 (21%) e 
remissão parcial em 160 (58%);Não 
houve diferenças na duração da resposta 
ou duração da sobrevida em nenhum 
grupo;Náuseas e vômitos moderados e 
graves: < no grupo com infusão de FAC 
contínua em comparação com FAC bolus 
(p<0,001); mucosite foi > no grupo de 
infusão que no grupo bolus (p<0,001); 
Doxorrubicina de infusão contínua foi 
menos cardiotóxica do que em bolus, 
mostrado por uma redução >75% na 
frequência de ICC em dosagens 
cumulativas ≥450 mg/m2 (P=0,004). 
Considerada mais segura, melhor 
tolerada e menos cardiotóxica. 

E=776 

 
Hardy D et al 
 
 
2010 
 
E.U.A. 

Estudo 
Observacion
al Coorte 

 
GI= 34.209 
 
 
Tempo: 12 
anos 
 
 
 

Análise do Banco de Dados 
SEER-Medicare Linkage: 
idosos com câncer de 
pulmão não pequenas 
células: G1: pacientes sem 
tratamento de QT ou RXT - 
31,2%; G2: pacientes 
tratados somente com QT - 
9,4%; G3: pacientes tratados 
apenas com RXT - 34,4%; 
G4: pacientes tratados com 
QT e RXT -25,1%. 

O tempo médio para o desenvolvimento 
de toxicidade foi o mais longo para 
cardiomiopatia (510,5 dias) e menor para 
disfunção cardíaca (78 dias); Fatores de 
risco para o desenvolvimento de 
complicações cardíacas identificados: 
comorbidades prévias, idade avançada, 
maior tempo de diagnóstico da doença, 
raça negra, gênero masculino, radiação 
no peito esquerdo em comparação com o 
direito. 
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E=877 

 
Aleman BMP et 
al 
 
2016 
 
Países Baixos 
 

Estudo 
Observacional 
Transversal 
Retrospectivo 
 
GI = 1486 
Tempo: 30 
anos 
 

Análise dos registros de 
câncer do Instituto do 
Câncer da Holanda, 
avaliação de doenças 
cardiovasculares (DCV) em 
1.486 sobreviventes de 
Linfoma de Hodgkin (LH) 
<41 anos tratados entre 
1965-1995. 

 Incidência de 3-5x maior de DCV 
comparado à população em geral; 
Aumento de 2-7x do risco de 
cardiotoxicidade (CTX) após a irradiação 
de partes do coração; Aumento de 6x da 
taxa de mortalidade por DCV em 
pacientes com LH <41 anos de idade 
comparado à população em geral. CTX 
associada à Antraciclina está fortemente 
relacionada à dose cumulativa. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Foi identificado a ausência de estudos clínicos realizados pela Enfermagem. Nos 

oito estudos selecionados as intervenções não foram direcionadas, exclusivamente, a ações 

de Enfermagem. Após análise minuciosa e interpretação dos estudos selecionados foi 

necessário a associação com aNIC25 para identificar as intervenções de enfermagem 

pertinentes ao cuidado do paciente em terapia oncológica cardiotóxica. 

Observou-se que a produção de pesquisa clínica na área ainda é escassa. Nesta 

síntese houve grande variabilidade das amostras, diagnósticos, tratamentos, intervenções e 

desfechos, o que dificultou a síntese das evidências, refletiu o alto índice de viés e 

impossibilitou a realização da meta-análise. 

A análise de conteúdo dos oito estudos selecionados resultou em três grandes 

categorias. Categoria 1) Análise de exames clínicos, laboratoriais e de imagem; categoria 

2) Medidas profiláticas à cardiotoxicidade e categoria 3) Intervenções de alerta e fatores de 

risco. Com a análise destes dados foi possível identificar e sintetizar intervenções de 

enfermagem, de acordo com a NIC25, pertinentes ao paciente em terapia oncológica 

cardiotóxica. 

 

– Análise de exames clínicos, laboratoriais e de imagem (E170, E271, E473) 

 

Os E170 e E473 referenciam tratamentos quimioterápicos e cânceres distintos e 

trazem a realização de exames clínicos e laboratoriais específicos para identificação da 

cardiotoxicidade advinda pelo tratamento oncológico. 

O E170 trata-se de um ensaio clínico com 62 pacientes portadores de câncer de 

colorretal em tratamento com Cetuximabe, a avaliação ocorreu através da realização de 

coleta de sangue para análise laboratorial e troponina I (TnI) de alta sensibilidade uma hora 

antes e 1 hora após a infusão do Cetuximabe e análise do eletrocardiograma (ECG). O TnI 
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Ultraelevado foi encontrado em 20 pacientes (32,3%) e com incidência maior em pacientes 

com mais de 3 órgãos afetados.  A alteração eletrocardiográfica mais frequente foi a 

depressão do segmento ST em 24 (38,7%) pacientes. O TnI elevado e os ECGs anormais 

identificados foram transitórios e reversíveis. O cetuximabe demonstrou segurança 

cardíaca como um agente único para pacientes com câncer de coloretal metastátido 

(mCRC) refratários à quimioterapia. O estudo evidenciou que a monitorização de eventos 

cardíacos é necessária, e o TnI e o ECG podem ser abordagens sensíveis e convenientes 

para a vigilância de eventos adversos em pacientes oncológicos. 

O E473 trata-se de uma pesquisa prospectiva realizado na Turquia em 2004 que 

objetivou avaliar a cardiotoxicidade em 22 pacientes com câncer gastrointestinal em 

tratamento com LV5FU2 (ácido folínico, 5-Fluoruracil (5FU) bolus e infusão 5FU em D1 e 

D2) por métodos não invasivos, incluindo análise de ecocardiograma, TnI, intervalo QT e 

dispersão de QT no ECG. A ecocardiografia não mostrou qualquer alteração significativa 

nas funções sistólica ou diastólica. Além disso, as medidas de TnI foram encontradas 

abaixo do nível detectável em todos os pacientes e em todas as medições. Entretanto, 

prolongamentos significativos de QT máximo e a dispersão do intervalo (QTd) foram 

observados após 24h da primeira administração da quimioterapia. Esses eventos 

persistiram e se tornaram mais importantes ao longo da duração da quimioterapia (p<0,05). 

A adição de ácido folínico ao 5-FU não teve qualquer influência sobre efeitos cardíacos do 

5-FU. 

O E271, realizado no Brasil, em 2015, objetivou avaliar a interação medicamentosa 

com o risco de cardiotoxicidade. Corroborou com os dois estudos citados anteriormente. O 

principal resultado foi o aumento do risco de cardiotoxicidade associada aos pacientes 

expostos à interação medicamentosa. Em consequência o estudo faz recomendações 

relevantes direcionadas às intervenções diagnósticas da cardiotoxicidade e 

acompanhamento dos pacinetes em terapia oncológica cardiotóxica:  testes bioquímicos, 

instalação de monitores cardíacos e eletrocardiogramas periódicos. 

Portanto evidencia-se a sensibilidade de alguns exames específicos para a detecção 

da cardiotoxicidade, sendo eles: a análise bioquímica de troponina I, ECG, ecocardiograma 

e intervenções como monitorização cardíaca, implementação de prescrição eletrônica no 

ambiente hospitalar e sistema de alerta de potencial interação medicamentosa. 
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Atualmente, entende-se que cardiotoxicidade deve ser identificada por achados 

clínicos e por exames complementares, que são utilizados para o diagnóstico e verificação 

do dano cardíaco. Porém os protocolos ainda não se encontram bem definidos. Os métodos 

mais comuns e suas respectivas vantagens e limitações foram descritas, recentemente, pela 

Sociedade Europeia de Cardiologia, destacando a importância da realização de 

ecocardiograma, cintilografia cardíaca, ressonância magnética cardíaca e verificação de 

biomarcadores cardíacos (toponina I /T, BNP e pro-BNP).78 

O ecocardiograma é considerado o método mais amplamente utilizado, alguns 

locais especializados realização avaliação da função cardíaca de três em três meses e a 

antecipação do exame ocorre quando há suspeita clínica de cardiotoxicidade, outros 

serviços têm utilizado a ecocardiografia com strain com a perspectiva de identificação 

precoce das alterações ventriculares, antes da deterioração do Fluxo Ejeção do Ventrículo 

Esquerdo (FEVE). Podem ser utilizados também a cintilografia miocárdica ou ressonância 

magnética, porém possuem um custo mais elevado. Para fins de seguimento, recomenda-se 

que todos pacientes oncológicos realizem ECG e ecocardiograma. Em cada sessão deve ser 

realizado um exame físico detalhado, com especial atenção às questões cardíacas. A 

reavaliação deve acontecer anualmente após o tratamento quimioterápico com ECG e 

ecocardiograma transtorácico.30 

Uma recente revisão, brasileira, publicada em fevereiro de 2019, analisou diversos 

métodos de imagem, com respeito à análise crítica, acurácia, limitações e perspectivas 

clínicas, no diagnóstico e monitoramento da disfunção ventricular esquerda causada por 

quimioterápico. Foram analisados a ecocardiografia bidimensional (2D ECO) e 

tridimensional (3D ECO), strain miocárdico bidimensional, ventriculografia radionuclídica 

(VRN), ecocardiografia, ressonância magnética cardíaca (RMC), tomografia 

computadorizada cardíaca. A monitorização da FEVE pela 2D ECO é a estratégia mais 

exequível para se detectar doença cardiovascular relacionada à quimioterapia. O 3D ECO 

foi considerado o método de escolha ao se ponderar acurácia com disponibilidade, 

limitações de repetição e facilidade de execução.  O strain sistólico global longitudinal do 

VE foi considerado o melhor parâmetro da deformação miocárdica para a detecção 

subclínica da disfunção VE. A VRN apresentou elevada acurácia diagnóstica para 

disfunção ventricular, podendo ser considerada uma alternativa para os casos de dúvida 
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diante da ecocardiografia. Já a RMC contribui nos diagnósticos diferenciais com outras 

causas de miocardiopatias.79 

 

– Medidas profiláticas à cardiotoxicidade (E271, E372, E574, E675) 

 

O E271 após identificar que a interação medicamentosa apresenta um risco 

aumentado de cardiotoxicidade recomenda como medida profilática: a implementação de 

prescrições eletrônicas com um sistema de alerta de potencial interação medicamentosa. 

O E372, realizado nos EUA, em 2005, objetivou avaliar a eficácia da dose diária de 

aspirina em dose baixa (81mg por via oral) na redução da incidência de eventos 

tromboembólicos venosos (TEVs) em 103 pacientes com mieloma múltiplo (MM) 

recebendo doxorrubicina lipossomal, vincristina e dexametasona, além da talidomida 

(DVDT). A aspirina foi adicionada a este esquema de tratamento. Após a análise 

multivariada de tempo até o evento, o uso de aspirina continuou associado com menor 

risco relativo de TEV (razão de risco, 0,22; intervalo de confiança, 0,10-0,47; p<0,001) e 

do desfecho composto (razão de risco, 0,28, intervalo de confiança, 0,15-0,51, p<0,001). A 

dose diária baixa de aspirina (81mg por via oral) administrada a pacientes com mieloma 

múltiplo recém-diagnosticado e recidivado ou refratário que estavam recebendo DVDT 

reduziu a incidência de TEVs sem aumento de complicações hemorrágicas. 

O E574 trata-se de uma coorte realizada na China, em 2014, que investigou a 

incidência de cardiotoxicidade em cinco anos de tratamento com trastuzumabe e os fatores 

de risco. A incidência de cardiotoxicidade foi avaliada em 415 pacientes diagnosticados 

com câncer de mama precoce que receberam trastuzumabe e aqueles que não receberam.  

Achados que reduzem a probabilidade de cardiotoxicidade foram encontrados na a 

associação dos taxanos com o trastuzumabe. No entanto, quase todos os regimes atuais de 

terapia adjuvante incluem antraciclinas. As antraciclinas adjuvantes em doses mais baixas 

não aumentam o risco de cardiotoxicidade podendo ser uma opção segura e eficaz para 

pacientes que recebem trastuzumabe, o que reafirma o poder dose-dependente das 

antraciclinas. 

O E675, pesquisa experimental conduzida nos EUA avaliou 274 pacientes com 

câncer de mama metastático tratados com FAC (5-fluorouracil, doxorrubicina e 

ciclofosfamida) e tamoxifeno de diferentes formas. A administração da doxorrubicina 
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ocorreu em bolus para 133 pacientes, e num esquema de infusão contínua de 48 horas (79 

pacientes) ou 96 horas (62 pacientes). A doxorrubicina administrada por infusão contínua 

foi menos cardiotóxica do que quando administrada por bolus, com diminuição >75% na 

frequência de insuficiência cardíaca congestiva. A doxorrubicina administrada por infusão 

intravenosa contínua de 48 horas ou 96 horas é mais segura e melhor tolerada do que a 

doxorrubicina administrada por bolus. 

Referências atuais corroboram o que foi encontrado no E675, em relação ao 

esquema de aplicação dos quimioterápicos, aparentemente picos séricos elevados da droga, 

como ocorre em aplicação em bolus, ou flush, a cada três semanas aumentam o risco de 

cardiotoxicidade. Recomendam-se aplicações semanais de doses mais baixas ou 

administração sob infusão contínua para reduzir os riscos, sem alterar o efeito antitumoral 

do tratamento.28,30 

Os atuais manuais de condutas em cardio-oncologia  referenciam que os efeitos 

cardiotóxicos da terapia oncológica podem ser potencialmente reduzidos e prevenidos pelo 

uso concomitante de alguns fármacos, como por exemplo: inibidores da enzima conversora 

da angiotensina (IECA), bloqueadores do receptor da angiotencina (BRA), ou 

betabloqueadores, estatinas, terapia antiplaquetária ou anticoagulante podem ser indicadas 

em pacientes com estado de hipercoagulabilidade relacionado ao câncer ou ao próprio 

tratamento, utilização de antracíclico lipossomal e dexrazoxane como cardioportetor das 

antraciclinas. 27,28,30 

Cada vez mais, o avanço da terapia oncológica é primordial para a prevenção e 

controle da cardiotoxicidade dos pacientes oncológicos. Ao contrário da quimioterapia 

tradicional, que tem como alvo processos básicos encontrados na maioria das células, a 

nova modalidade de quimioterápicos é voltada para processos desregulados 

especificamente nas células neoplásicas levando o aumento do efeito do fármaco e a 

diminuição dos efeitos colaterais e efeitos tóxicos, que são os casos dos anticorpos 

monoclonais e inibidores de tirosinaquinase. Outra tentativa de reduzir os efeitos tóxicos 

com o auxílio de nanopartículas seria o desenvolvimento de mecanismo de entrega dos 

fármacos especificamente para as células cancerígenas.30 

Diante da profilaxia da cardiotoxicidade a educação em saúde também é 

considerada essencial, com estimulação da prática de atividade física regular, manutenção 

de um estilo de vida saudável, alimentação balanceada, controle do peso, realização de 
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exames complementares cardíacos e biomarcadores regularmente, assim como a 

associação de outros fármacos já citados.27,28,30 

 

– Intervenções de alerta e fatores de risco (E271, E574, E675, E776 E E877) 

 

No E271foi evidenciado que no dia do TCTH os pacientes são altamente expostos a 

interação medicamentosa considerada clinicamente significanteante e a presença de 

comorbidades crônicas agravam a situação. Dos 40 pacientes analisados 33 (82,5%) foram 

expostos a interação medicamentosa. A maioria dos casos foi classificada como de elevada 

gravidade (80,9%). Como principal resultado , todos os pacientes expostos à interação 

medicamentosa apresentaram um risco aumentado de cardiotoxicidade, principalmente, 

devido ao uso de inibidores enzimáticos e substratos, muitos dos quais já fazem parte de 

protocolos clínicos padronizados. 

Corroborando a importância do resultado encontrado no E271, foi identificado e 

descrito por uma  revisão recente que  a onco-farmacovigilância é um indicador essencial 

do risco de cardiotoxicidade na prática clínica.80 

No E675, foi evidenciado que a administração de doxorrubicina por bolus é mais 

cardiotóxica do que a administração da doxorrubicina administrada por infusão contínua, 

pois picos séricos mais elevados desse quimioterápico estão relacionados a maior 

incidência de insuficiência cardíaca. Fato este já discutido na categoria anterior. 

No E574 foram evidenciados fatores que podem aumentar o risco de 

cardiotoxicidade, história de doença arterial coronariana ou o uso de antraciclinas por mais 

de quatro ciclos, com dose total cumulativa > 450-500mg/m2. Pacientes tratados com 

radioterapia adjuvante foram quase duas vezes mais propensos a desenvolver 

cardiotoxicidade. Observado uma possível associação entre a radioterapia e o risco de 

cardiotoxicidade relacionada ao trastuzumabe. A incidência de cardiotoxicidade em 

pacientes tratados com trastuzumabe foi significativamente maior do que nos controles 

(23,7% vs. 10,8%, p<0,001) indicando que o tratamento com trastuzumabe está fortemente 

associado com cardiotoxicidade em mulheres com câncer de mama.                                                         

Um fator de risco para cardiotoxicidade específico do trastuzumabe, além dos já 

mencionados, é a assocação com antraciclinas. 27,28,30  
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Os E776 e E878 foram realizados a partir da avaliação e análise de banco de dados, 

por longos anos, e descrição dos achados direcionaram aos fatores de risco e intervenções 

de alerta direcionadas à cardiotoxicidade.                                                

O E776, coorte com duração de 12 anos utilizou um banco de dados americano, 

contou com amostra de 34.209 pacientes idosos portadores de câncer de pulmão não 

pequenas células. Os pacientes foram divididos em quatro grandes grupos: 31,2% 

pacientes não receberam quimioterapia nem radioterapia; 9,4% pacientes tratados com 

quimioterapia; 34,4% pacientes tratados com radioterapia e 25,1% pacientes tratados com 

quimioradioterapia. Evidenciando fatores de risco para a cardiotoxicidade como 

comorbidades prévias, idade avançada, maior tempo de diagnóstico da doença, raça negra, 

gênero masculino, radiação no peito esquerdo em comparação com o direito. 

O E877, transversal e retrospectivo foi realizado por meio da avaliação de doenças 

cardiovasculares em 1.486 sobreviventes de Linfoma de Hodgkin, identificados através dos 

registros de câncer em hospitais do Instituto do Câncer da Holanda. Foram considerados 

relevantes os seguintes fatores de risco: tabagismo, hipertensão, hipercolesterolemia e 

diabetes mellitus. Achados importantes: incidência de três a cinco vezes maior de doenças 

cardiovasculares em comparação com a população em geral; e um aumento de seis vezes 

na taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares em pacientes com Linfoma de 

Hodgkin (LH) antes dos 41 anos de idade quando comparado à população em geral. O E877 

também identifica um aumento de duas à sete vezes do risco de cardiotoxicidade após a 

irradiação de partes do coração e evidencia que a cardiotoxicidade associada à antraciclina 

está fortemente relacionada à dose cumulativa deste quimioterápico.                                                                               

Os manuais de conduta em cardio-oncologia corroboram os achados nessa revisão, 

referenciando que alguns fatores de risco possuem a capacidade de elevar o efeito tóxico 

ao sistema cardiovascular: extremos de idade; presença de comorbidades; preexistência de 

doença cardiovascular, distúrbios eletrolíticos; disfunção ventricular prévia; tratamento 

com associação de quimioterápicos; o esquema de aplicação dos quimioterápicos; 

tratamento radioterápico mediastinal prévio ou concomitante; suscetibilidade genética: 

trissomia do cromossomo 21 e mutação HFE (hemocromatose) concomitante; modo de 

administração dos quimioterápicos, principalmente as antraciclinas e os agentes 

alquilantes, pois são dose-cumulativos. 27,28,30,81  
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– Síntese das intervenções de enfermagem ao paciente submetidoà terapia oncológica 

cardiotóxica 

 

As intervenções de enfermagem identificadas nos artigos selecionados, pertinentes 

ao cuidado ao paciente em terapia oncológica cardiotóxica (quadro 12) estão diretamente 

relacionadas aos cuidados com a terapia oncológica, assistência direta ao tratamento 

quimioterápico e radioterápico, terapia nutricional, interpretação de exames, cuidados e 

precauções cardíacas e circulatórias, cuidados diante da terapia trombolítica, precauções 

contra embolias e redução de sangramento, monitoração respiratória, reconciliação 

medicamentos e identificação de risco. 

 

Quadro 12 – Intervenções de enfermagem mapeadas de acordo com a NIC25 

Títulos das Intervenções de Enfermagem (NIC)25 

 

Administração de medicamentos 2300 

Conduta da radioterapia 6600 

Controle da dor 1400 

Controle da náusea 1450 

Controle da quimioterapia 2240 

Controle de arritmias 4090 

Controle hídrico 4120 

Cuidados cardíacos: fase aguda 4044 

 

 

 

Identificação de risco 6610 

Interpretação de dados laboratoriais 7690 

Monitoração de sinais vitais 6680 

Monitoração respiratória 3350      

Precauções cardíacas 4050 

Precauções circulatórias 4070 

Precauções contra embolia 4110 

Precauções contra sangramento 4010 

Reconciliação de medicamentos 2395  

Regulação hemodinânica 4150 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

A partir da análise dos estudos e categorias foi possível realizar mapeamento das 

intervenções de enfermagem de cordo com NICe suas respectivas atividades encontram-se 

no APENDICE C. A síntese desses dessas intervenções encontra-se descritas no quadro 

abaixo: 
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Quadro 13 – Síntese das intervenções da NIC de acordo com as categorias  

Categorias 
 

Intervenções de Enfermagem NIC 

Categoria 1 
 Decteção da 

cardiotoxicidade 

Categoria 2 
 Medidas 

Profiláticas à 
Cardiotoxicidade 

Categoria 3 
Medidas de 

alerta à 
cardiotoxicidade 

e Fatores de 
Risco 

Administração de medicamentos 2300 X X X 

Conduta da radioterapia 6600   X 

Controle da dor 1400 X  X 

Controle da náusea 1450  X X 

Controle da quimioterapia 2240 X X X 

Controle de arritmias 4090 X X X 

Controle hídrico 4120 X X X 

Cuidados cardíacos: fase aguda 4044 X  X 

Identificação de risco 6610   X 

Interpretação de dados laboratoriais 7690 X X X 

Monitoração de sinais vitais 6680 X X X 

Monitoração respiratória 3350 X X X 

Precauções cardíacas 4050 X X X 

Precauções circulatórias 4070 X X X 

Precauções contra embolia 4110  X  

Precauções contra sangramento 4010  X  

Reconciliação de medicamentos 2395 X X  

Regulação hemodinânica 4150 X  X 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

A Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) é uma classificação 

abrangente padronizada das intervenções realizadas por enfermeiros. A utilização dessa 

taxonomia contribui para demonstrar o impacto que o enfermeiro possui no sistema de 

prestação de cuidados de saúde. Tem como objetivo a padronização da linguagem e do 

conhecimento profissional direcionado a escolha adequada de uma intervenção de 

enfermagem, o que permite uma tomada de decisão clínica e proporciona uma 

comunicação mais eficaz entre os demais profissionais da aérea da saúde.25 

A intervenção de enfermagem pode ser definida como qualquer tratamento, com 

base no julgamento e conhecimento clínico, realizado por um enfermeiro, para intensificar 

os resultados do paciente. As intervenções de enfermagem incluem tanto assistência direta 

como indireta ao paciente; assistências voltadas para indivíduos, famílias e comunidade; e 
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assistência prestada em tratamentos iniciados pelo enfermeiro, médico e outro prestador.19 

E são consideradas relevantes em todos os âmbitos e especialidades da área da saúde, 

assim como, na assistência ao paciente em terapia oncológica cardiotóxica. 

A implementação adequada destas intervenções de enfermagempropiciará um 

cuidado individualizado e especializado ao paciente oncológico em terapia cardiotóxica, 

com tomada de decisão clínica em riscos agudos e tardios, aumentando a prevenção dos 

riscos cardiológicos e detectando precocemente a cardiotoxicidade. 

Esta revisão sistemática apresentou dados de estudos com alto rigor metodológico. 

No entanto, a produção de pesquisa primária nesta área ainda se encontra escassa e 

apresenta alto risco de viés, por abordar diagnósticos, tratamentos, intervenções e 

desfechos distintos, dificultando a síntese de evidências. Não obstante a dificuldade 

apresentada, a análise realizada nesse caso possibilitou a síntese dos dados em três grandes 

categorias:  análise de exames clínicos, laboratoriais e de imagem; medidas profiláticas à 

cardiotoxicidade e intervenções de alerta. 

A enfermagem apresenta-se muito incipiente nesta área, no que tange a prática e 

pesquisa, a representatividade das ações e intervenções de enfermagem é baixa. A escassez 

de estudos, principalmente, de ensaios clínicos pela enfermagem, dificulta a tomada de 

decisões clínicas em relação ao diagnóstico e intervenções de enfermagem, no manejo da 

cardiotoxicidade associada ao tratamento do câncer. 

A implementação das intervenções de enfermagem (NIC)25 pertinentes à assistência 

ao paciente em terapia oncológica cardiotóxica contribuirá para o avanço do conhecimento 

de enfermagem, permitirá a comparação e avaliação da eficácia dos cuidados prestados, 

facilitará a realização de ensaios clínicos de intervenções de enfermagem, propiciará maior 

qualidade na assistência, assim como, maior visibilidade da enfermagem no cenário da 

política de saúde. Portanto, recomenda-se a realização de estudos de intervenção que 

avaliem o efeito das diferentes estratégias que possam garantir ao paciente oncológico uma 

sistematização da assistência de enfermagem qualificada e segura. 
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4.2 Segunda fase: Protocolo assistencial de enfermagem para avaliação e manejo do 

paciente adulto submetido à terapia oncológica cardiotóxica 

 

O protocolo assistencial de enfermagem para avaliação e manejo do paciente adulto 

submetido à terapia oncológica cardiotóxica atende aos critérios para construção de 

protocolos assistenciais propostos pela OMS e outros órgãos nacionais e internacionais. O 

protocolo se define a partir dos elementos descritos no Guia para Construção de Protocolos 

Assistenciais de Enfermagem COREN/SP:14 

 

 Origem: produto do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF).  

 

 Objetivo: sistematizar a assistência de enfermagem para avaliação e manejo de 

pacientes adultos submetidos à terapia oncológica cardiotóxica. 

 

 Grupo de desenvolvimento: área acadêmica do Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial (MPEA) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF).  

 

 Conflito de interesse: não há conflito de interesse com a criação deste protocolo.  

 

 Evidências: definição de conteúdo a partir da elaboração de uma metassíntese e uma 

revisão sistemática com discussão de aspectos que perpassam a avaliação clínica do 

paciente, diagnósticos de enfermagem, intervenções de enfermagem e resultados, 

relacionados aos cuidados com os pacientes em terapia oncológica cardiotóxica. A fim 

de garantir a elaboração de um protocolo confiável. 

 

 Revisão do protocolo: Após a validação e implantação do protocolo, este sofrerá 

atualização e revisão periódica (a cada dois anos), instantânea ou por motivo de acertos 

necessários. O protocolo contemplará local para comentários e objeções disponível. 
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 Validação pelos profissionais que utilizarão o protocolo: ocorrerá na fase de validação 

que será realizada após a defesa da dissertação do mestrado. Nesta fase o protocolo 

estará disponível aos profissionais de forma estruturada e organizada, para realização 

de consulta e acompanhamento do paciente oncológico em terapia cardiotóxica. Serão 

analisadas as sugestões e contribuições de melhorias para a adequada implantação e 

implementação do protocolo. 

 

 Limitações: identificado a escassez de estudos de ensaios clínicos pela enfermagem, 

dificultando a tomada de decisões clínicas em relação ao diagnóstico e intervenções de 

enfermagem ao paciente em terapia oncológica cardiotóxica. Temática recente e 

enfermagem muito incipiente na área. 

 

 Validação pelo usuário: a participação dos usuários acontecerá na validação deste 

protocolo, momento no qual será direcionada a assistência direta ao paciente. Nesta 

fase o protocolo estará disponível aos interessados e usuários de forma estruturada e 

organizada, para consulta, manifestação e sugestões para a melhor implantação e 

implementação do protocolo.  

 

 Indicador de resultado: essa variável será medida após a fase de validação e será 

avaliada a efetividade deste protocolo assistencial. O monitoramento desse indicador 

deverá ter atividade planificada e sistemática, para permitir a detecção de falhas e a 

implementação de melhorias. 

 

 Plano de implementação: a implementação se dará após a validação do protocolo 

assistencial de enfermagem para paciente em terapia oncológica cardiotóxica, 

atendendo aos moldes de cada Instituição, sendo ela pública ou privada. Serão 

ministrados treinamentos, cursos, divulgação do protocolo e a disponibilização do 

protocolo no sistema eletrônico proposto e padronizado pela Instituição, a 

implementação deverá contar com o auxílio direto da tecnologia de informação da 

Instituição para garantir melhor resultado. 
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 Fluxograma: representação esquemática do fluxo de ações para a assistência de 

enfermagem ao paciente em terapia oncológica cardiotóxica. Realizado a partir de um 

software específico para criação de fluxogramas: BIZAGI. A utilização do fluxograma 

permite uma visão global do processo, define as ações e atuações, padroniza a 

comunicação e facilita o entendimento do desenvolvimento do protocolo. 
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  Tabela 2 – Protocolo assistencial de enfermagem ao paciente em terapia oncológica cardiotóxica – Histórico 

 

 

 
 

Protocolo Assistencial de Enfermagem para pacientes adultos submetidos à terapia oncológica 
cardiotóxica 

 
  

 

DATA:   HORA:   MATRÍCULA:     

1.1– Dados de identificação             

Nome: 

DN: _____/______/_____    Idade:_________          Sexo:1. (      ) masculino  2. (      ) feminino 

Cor auto-referida: 1.(    ) branca  2.(    ) negra 3.(    ) parda 4.(    ) amarela      Naturalidade: 

Grupo Sanguíneo  1.(   ) A         2.(    ) B       3.(    ) AB    4.(    ) O       Fator Rh: 1.(   ) +      2.(    ) - 

Endereço: 

Bairro:____________________ Ponto de referência:  

Cidade:____________________ 
Estado:__________________ 

Mora c/ qts pessoas? 
  

Telefone/celular: Pessoa p/ contato:_______________________________ 

Fonte de renda:  1.(      ) aposentado      2.(      ) pensionista     3.(       ) empregado        4. (      ) sem renda  

Renda mensal: R$_______________  

Escolaridade:    1.(      ) analfabeto   2.(      ) fundamental    3.(      )médio   4.(     ) superior    5.(      )pós-graduação 

 
1.(     ) completo          2.(      ) incompleto 

Profissão: 

Estado Civil:    1.(     ) solteiro        2.(      ) casado   3.(    )viúvo     4.(   )divorciado 

Possui acesso: 1.(    ) computador  2.(    ) Celular Têm filhos?1.(    )Não  2.(    )Sim, qts?_______________ 
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Plano de saúde:  

Motivo da procura a Unidade:  

Suas Expectativas:  
1.3- Sinais Vitais             

PA:mm/Hg FC:_______bpm FR: _______irpm Sat O2:_________% 

1.7- Dados Antropométricos             

Peso: Kg Altura: _________m     IMC: ________Kg/m2 Circ. Abdominal: ______cm 

1.4 - História pregressa e Riscos cardiovasculares           

(     ) HAS       (       ) IAM           (      ) Dislipidemia                 (      )DPOC                           (     ) Sedentarismo 

(     ) DM        (       ) IRA            (      ) Doença psiquiátrica      (     )Tuberculose                   (     ) Hepatite   

(     ) AVE       (       ) IRC            (      ) HIV+                            (     ) Drogas ilícitas                (    )Obesidade   

(   ) Pericardite   (    ) Endocardite    (   ) Doença valvar    (    )Arritimia cardíaca   Qual?_________________________ 

(   ) Disfunção Ventrícilo E  (   ) IC   (   )Doença trombolítica    (     ) Angina     
Alteração genética:       (      )Trissômia do 21      (    )Mutação HFE (hemocromatose)    

(      ) Doença trombolítica  Qual: __________________      

Alteração em ECG?   (   ) Sim   (    )Não     Qual?___________________________     

Alteração em ECO     (   ) Sim   (    )Não     Qual?___________________________     

Alteração em marcadores cardíacos?   (   ) Sim   (    )Não      

(   )Troponina I  ___________    (     )Troponina T___________    (      ) BNP  __________   (      )Pro-BNP______________(     ) Outras: 
  
(     ) Cirurgias. Qual?  (     ) cabeça e pescoço     (     ) abdominal       (     ) torácica            (     ) ginecológica   

(     ) ortopédica               (     ) cesarianas        (     ) plástica            (     ) angioplastia   

(     ) vascular                   (     ) marcapasso     (      ) oftálmica         (     ) amputação   

Alergia? 1.(    )Não 2.(    )Sim  Qual? 1.(    ) Respiratória 2.(    ) Alimentar 3.(    ) Medicamentosa 4.(    ) Cutânea 

 
Especifique: __________________________________________________________ 
      

1.5- História da doença oncológica           

Diagnóstico de Câncer atual:_________________________________________________ Data do Diagnóstico:___/___/___ 
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Início do tratamento oncológico: ___/____ (m/a)           
Tratamento proposto:  1.(    )cirurgia   2.(   )quimioterapia   3.(   )radioterapia     4.(   )iodoterapia   5.(   )imunoterapia 
Sinais e sintomas: 1.(   )dor   2.(   ) tosse   3.(   ) constipação     4.(   ) cansaço   5.(   ) fadiga   6.(   )dispnéia    7.(   )disfagia 

7.(  ) infecção    8.(   ) edema   9.(   ) palpitações  10.(   ) síncope  11.(   ) angina  12.(   )sudorese   13.(   )astenia   

14.(  )incontinência urinária   15.(   )incontinência fecal   16.(   )anorexia  17.(   )inapetência   18.(   )náusea   19.(  )êmese 

20.(  )sofrimento    21.(   )depressão  22.(   )astenia   23.(   )sangramento 24.(   )alteração motora  25.(   )alteração neurológica 

26.(   )alteração respiratória   27.(   )alteração circulatória    (   )outros:____________________________________________ 

Outros cânceres primários? 1.(    )Não  2.(    )Sim   Quais: __________________________         Data do Diagnóstico:___/___ 

Presença de Metástase? 1.(    )Não  2.(    )Sim   Locais:_____________________________         Data do Diagnóstico:___/___ 

Já realizou quimioterapia antes?  1.(    )Não  2.(    )Sim         

Quais os Quimioterápicos já utilizados Ano:     

QUIMIOTERÁPICO DOSE SESSÕES QUIMIOTERÁPICO DOSE SESSÕES 

           

           

           

           

           

Quimioterápicos propostos para tratamento atual           

QUIMIOTERÁPICO DOSE SESSÕES QUIMIOTERÁPICO DOSE SESSÕES 

           

           

           

           

           

      
 
Já realizou radioterapia antes? 1.(    )Não  2.(    )Sim          Ano:_________________ 
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APARELHO DOSE SESSÕES LOCAL APARELHO DOSE SESSÕES LOCAL 

               

               

               

               

Possui proposta terapêutica de radioterapia?   1.(    )Não  2.(    )Sim         

APARELHO DOSE SESSÕES LOCAL APARELHO DOSE SESSÕES LOCAL 

               

               

               

               

Múltiplas Hospitalizações?   1.(    )Não  2.(    )Sim  Motivos: 

Última hospitalização:____/____/____       Motivo:     

Já recebeu transfusão sanguínea?    1.(    )Não  2.(    )Sim        Apresentou alguma reação?  1.(    )Não  2.(    )Sim 

1.6- História familiar             

1.(    ) Cardiopatias, especifique:_________________________________________________________________________ 

2.(    ) Câncer, especifique:______________________________________________________________________________ 

3.(    ) IAM, quem:______________ 4.(    ) HAS, quem:_________________    

5.(    ) DM, quem: 6.(    ) AVE, quem:     

1.5 - Está sentindo alguma coisa ou tem alguma queixa no momento? Qual?_________________________________________ 

   

1.7- Tratamento oncológico atual             

MEDICAMENTO DOSE VEZES/DIA MEDICAMENTO DOSE VEZES/DIA 

           

           

           
O uso dessas medicações tem ocasionado alguma reação? 1.(    )Não  2.(    )Sim   Qual?_______________________________ 
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RADIOTERAPIA             

APARELHO DOSE SESSÕES LOCAL APARELHO DOSE SESSÕES LOCAL 

               

               

               

               

DOMÍNIO 1- PROMOÇÃO DA SAÚDE           

1.1- Você fuma?1.(     )Não 2.(     )Sim  Quantos maços por dia?  

Já fumou? 1.(     )Não  2.(     )Sim   A quanto tempo parou?  (     )dias (      )meses (      )anos  

1.2- Faz uso de bebida alcoólica?1.(     )Não 2.(      )Sim 2.1(    ) regular    2.2(    )socialmente   _______ quantidade/dia   

Já fez uso regular de bebida alcoólica e parou? 1.(     )Não  2.(      )Sim   A quanto tempo?(     ) dias       (     ) meses   (     ) anos  

1.3- Quais vacinas você possuí em dia? 1.(     ) Influenza   2.(     )Pnemococo   3.(    )Tétano   4.(    )Outras_______________  

1.4- Quando foi sua última consulta odontológica? __________ (meses)  

Quando foi seu último check-up? (    ) até 6 meses  (      ) até 1 ano  (     ) entre 1 e 2 anos   (     ) mais de 2 anos  

Qual foi a data do último preventivo ou visita ao urologista? _____________(meses)  

DOMÍNIO 2 – NUTRIÇÃO             

2.1- Qual sua via de nutrição? 1.(   )oral   2.(  )GTT  3.(   )JJT   4.(   ) SNE  5.(  ) CNG   6.(   ) Esofagostomia   7.(   )parenteral 

Você recebeu orientação nutricional de algum profissional de saúde? 1.(    )Sim   2.(    )Não  

Você segue alguma dieta específica?1.(    )Não 2.(    )Sim  

Qual? 1.(    )Hipossódica  2.(    )Hipocalórica   3.(    )Hipolipídica  4. (    )Hipoglicêmica  

Quantas refeições você faz por dia? Você costuma sentir nâuseas? 1.(    )Não  2.(    )Sim     Freq:__________ 

Você costuma ter êmese? 1.(    )Não  2.(    )Sim   Freq:__________  

Você têm:  1.(    ) dificuldade de mastigar  2.(    ) dificuldade de deglutição  3.(    ) paladar diminuído 4.(    )Nenhum desses 

Presença de mucosite?  1.(    )Não  2.(    )Sim  , Se sim       1.(    )grau I     2.(    ) grau II    3.(   )grau III    4.(   )grau IV 

Você usa prótese dentária? 1.(   )Não  2.(   )Sim   (    )superior   (    )inferior     

Quanto você costuma ingerir de líquido por dia?  Você costuma sentir sede? 1.(    )Não   2.(    )Sim 

Apresenta alguma dessas alterações?  
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1.(  )desnutrição  2.(  )desidratação   3.(  )fraqueza   4.(  )sialorréia  5.(  )xerostomia   6.(  )pirose    
Avaliação da Cavidade oral:  1. (   ) íntegra    2.(   )mucosite   
Grau    3.(   ) Outra lesão 1. (   ) íntegra    2.(   )mucosite   Grau   3.(   ) Outra lesão/Protese dentária  
DOMÍNIO 3 – ELIMINAÇÃO E TROCA           

3.1- Sintomas gastrointestinais             
Você sente?  1.(  )náusea  2.(   )desconforto abdominal   3.(  )distensão abdominal   4.(   )cólica  5.(   )flatulência   6.(   ) vômito 

7.(  )plenitude pós prandial  8.(  )massa abdominal palpável  9.(  )hérnia   10.(  )fístula  11.(   )flatulência   12.(  )outros______ 

3.2- Abdome: 1.(    )plano   2.(    )globoso 3.(    )escavado  4.(    )flácido 5.(    )distendido  6.(    )peristalse presente 
7.(    )peristalse ausente       8.(    )resistente a palpação     9.(    )indolor  10.(    )hepatomegalia 
11(    )Doloroso, região:___________________________________________________ 
12(    )Massa palpável, região:______________________________________________ 

3.2-Hábitos intestinais 

Quantas vezes por semana você evacua?1.(    )Todos os dias  2.(    )1-3 vezes   3.(    )mais de 3 vezes 

Quantas vezes por dia? 1.(    )uma    2.(    )duas    3.(    )várias vezes 

Característica:1.(    )normal   2.(    )pastosa   3.(    )diarréica   4.(    )endurecida 

Você possui?  1.(  )colostomia  2.(   )ileotomia 

Você sentiu algum desconforto ou observou alguma alteração? 1.(    )nenhum  2.(    )tenesmo 3.(    )hematoquezia 

4.(    )melena  5.(    )esteatorréica 6.(    )hemorróida   7.(    )cólica  8.(    )flatulência   9.(    )dor  10.(    ) Outros: 

3.3-Hábitos urinários             

1.(    )Espontânea  2.(    )CVD, motivo:___________________ 3.(    )Cistostomia, motivo:_________________________ 

Quantas vezes você urina por dia?____________       

Qual o período mais frequente das micções? 1.(    )Dia 2.(    )Tarde 3.(    )Noite     

Você acorda pra urinar?1.(    )Não 2.(    )Sim  Quantas vzs a noite?______  Isso te atrapalha?1.(    )Não 2.(    )Sim 

Apresenta lguma dessas altrações?        

1.(  )disúria   2.(   )oligúria    3.(   )retenção urinária   4.(   )incontinência urinária  5.(   )urgência urinária  6. Outros___________ 

 
Aspecto da urina: 1.(     )  hematúria 2. (    )turva  3.(    )límpida   4.(     ) presença de grumos   5.(  )piúria   6.(   )Concentrada 
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DOMÍNIO 4- ATIVIDADE E REPOUSO           

4.1-Sono e repouso             

Quantas horas você dorme por noite? _________horas/noite      

Qual é o seu tipo de sono? 1.(     )Ininterrupto  2. (    )Acorda durante a noite  3.(    )Agitado   4.(     )Acorda descansado 

Você demora pra dormir? 1.(    )Não  2.(    )Sim Você têm insônia? 1.(    )Sim  2.(    )Não    

Usa medicação pra dormir? 1.(    )Não   2.(    )Sim  Qual/dose?   

Você costuma dormir no período do dia? 1.(    )Não  2.(    )Sim      

Sente durante o dia:   1.(   )sonolência    2.(   )cansaço   3.(   )irritabilidade  4.(  )ansiedade   5.(   )perda da concentração 

4.2-Atividade/Exercício 

Como você consegue realizar as seguintes atividades? 

0-completamente dependente/ 1-Requer ajuda de outra pessoa e aparelho ou artefato/ 2-Requer ajuda de outra pessoa para auxílio, supervisão ou ensino/ 3-Requer uso de aparelho 
4-Independente  

(    )Alimentar-se (    ) Vestir-se (    ) Higiene corporal 

(    )Mobilidade no leito (    ) Deambular (    ) Higiene íntima 

Você têm alguma limitação para: 1.(    )subir escada  2.(    )cuidar da casa/trabalhar  3.(    )outra 

Quais são as limitações físicas durante atividade? 1.(   )nenhuma  2.(   )cansaço   3.(    )tontura  4.(    )dispnéia  5.(   )outra 

Você possui limitações físicas? 1.(   )parestesia  2.(   )plegia   3.(    )tremores  4.(    )amputações, onde? _5.(   )dema  6.(   )linfedema, onde?_______________ 

Você pratica atividade física? 1.(    )Não  2.(    )Sim  (    ) vezes por semama. Qual? 

O que você costuma fazer como atividade de lazer? 

Existe alguma atividade que gostaria de fzr e não pode? 1.(   )Não  2.(   )Sim Causa: 

Locomoção:  1.(   )deambula    2.(   )deambula com auxílio   3.(   )alteração de marcha     4.(  )acamado 

4.3- Avaliação Cardiovascular 

Pulso: Ritmo: 1.(    )regular 2.(    )irregular                    Amplitude:1.(    ) forte   2.(    )filiforme      

Perfusão periférica: 1.(    )normal   2. (    ) diminuída                 Turgência de jugular:   1.(    )Não     2.(    )Sim 

Ictus cordis: 1Localização:____________________ 2. Extensão:______cm   3Mobilidade preservada:1(    )Não 2.(    )Sim 

Ausculta cardíaca: 1.(   )B3   2.(   )B4   3.(   )sopro   4.(    )atrito peric. 5.(   )click, estalido  

1.(   )normofonético    2..(   )hipofonético 
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4.4- Avaliação Pulmonar 

Tórax: 1.(    ) sem alterações anatômicas                        2.(    )com alterações anatômicas, qual? 
 3.(    ) expansão torácica normal                         4.(    )expansão torácica diminuída 

Respiração: Amplitude: 1.(    )superficial    2.(    )profunda 
 Ritmo: 1.(    )normal  2.(    )dispnéico 3.(    )Cheyne-stokes   4.(    )Biot   5.(    )Kussmaul  6.(    )suspirosa  7.(    )tiragem 

Tosse:1.(    )Não2.(    )Sim1.(    )produtiva   2.(    )seca   3.(    )ineficaz 

Ruídos pulmonares:1.(    )vesicular  2.(    )sibilos 3.(    )estritor 4.(    )crepitações 5.(    )atrito pleural  6.(    )roncos 

DOMÍNIO 5- PERCEPÇÃO/COGNIÇÃO           

5.1- Estado mental: 1.(   )lúcido  2.(    )orientado 3.(    )confuso  4.(    )desorientado tempo/espaço 5.(   )sonolento   6.(    )inquieto       7.(   )torporoso   8.(   )letárgico 

Você é ansioso(a)? 1.(   )Não  2.(   ) Levemente  3.(   ) Moderadamente 4.(   )Muito, pq? 

Você possuí a visão: 1.(    )preservada   2.(    )prejudicada   2.1.(    )usa lente ou óculos 

Você possui o olfato: 1.(    )preservado   2.(    )diminuído 

Você tem o paladar:  1.(    )preservado   2.(    )diminuído 

Você possuí a audição: 1.(    )preservada   2.(    )prejudicada   2.1.(    )usa prótese auditiva 

A fala demonstra ser: 1.(   ) normal    2.(   ) murmurada    3.(    )arrastada    4.(    )afasia expressiva  5.(  )disartria 

Você possuí alterações no tato? 1.(    )Não  2.(    )diminuído    3.(    )ausente  Local: 

Você apresenta algum problema de memória?1.(   )Não   2.(   )Sim, qual 

1.(   )dificuldade de tomar decisões2.(    )síncope3.(    )dificuldade de lembrar coisas recentes4.(    )vertigem5.(    )dificuldade de lembrar coisas passadas  6.(    )incapacidade de raciocínio 
lógico7.(    )dificuldade de aprender coisas novas 

Você já apresentou?      1.(    )convulsão   2.(    ) alucinação 

6.2- Você sabe sobre  o câncer que possui?1.(    )Não2.(    )Sim 

Você sabe sobre  os riscos do câncer?1.(   )Não 2.(    )Sim, qual? 

Você sabe sobre  os efeitos colaterais do tratamento do câncer?1.(   )Não 2.(    )Sim, qual? 

O que considera importante aprender sobre sua doença? 1.(    )nada  2.(    )como e porque ela ocorre  3.(    )tratamento4.(    )como me cuidar melhor 5.(    )riscos  6.(   )efeitos colaterais e tóxicos    
7.(   )outros___________________ 

Você sabe quais medicamentos toma?1.(    )Não2.(    )Sim 

Você sabe para que serve cada medicamento?1.(    )Não2.(    )Sim 
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DOMÍNIO 6- AUTOPERCEPÇÃO           
6.1- Como você se considera? 
 
1.(   )feliz  2.(    )triste 3.(    )inseguro  4.(    )depressivo  5.(    )ansioso   7.(    )corajoso8.(    )bonito  9.(    )feio 10.(    )nervoso 11.(    )agressivo 12.(   )outro______________  
Gostaria de ser diferente? 1.(    )Não  2.(    )Sim   Por quê?_____________________________________________ 

Você acha que contribui de alguma forma para o seu tratamento?1.(    )Não  2.(    )Sim, como?_______________ 

Você está satisfeito com sua aparência, estilo de vida e realizações?1.(    )Não   2.(    )Sim Por quê?_____________ 

Apresenta:1(   ) sentimento de culpa  2(   )falta de afeto    3.(    )comportamento destrutivo  4.(    )demasiadamente conformado  5.(  )verbalizações autonegativas   6.(  )comportamento indeciso  

DOMÍNIO 7- RELACIONAMENTO DE PAPEL           

7.1- Como você acha que é a sua relação com: 
 
1.Afetivo    2.Conflituoso    3.Indiferente     4.Não se aplica 
(    )sua família(    )marido/esposa  (    )filhos(    )amigos(    )vizinhos(    )trabalho 
A doença afetou de alguma maneira: 1.(    )sua família   2.(    )seu trabalho   3.(    )seu lazer   4.(    )suas finanças5.(    )Outros____________________ 

  

  

  

  

  

DOMÍNIO 8- SEXUALIDADE            

8.1- Como é sua função sexual? 

1.(    )não tenho mais      2.(    )satifatória       3.(    )insatisfatóriaPor quê? 

Utiliza algum método anticonceptivo? 

1.(    )Não2.(    )SimQual?Apresenta alguma lesão ou alteração nos órgãos sexuais?    1.(   )Não   2. (   )SimQual?  

DOMÍNIO 9- ENFRENTAMENTO/TOLERÂNCIA AO ESTRESSE       
9.1- Em geral, como você acha que está enfrentado esse momento na sua vida? 
(    ) medo(    )alegria(   ) agitação(    )desesperança  (    )pessimismo(    ) ansiedade(    ) preocupação(   ) agressividade(    )frustração  (    )insatisfação 
 
(    ) tristeza(    )nervosismo(   ) negação(    )raiva (    )desejo de morrer(   ) dificuldade de adaptação(   ) apatia(   )solidão(    )culpa 
 
  
DOMÍNIO 10- PRINCÍPIOS DE VIDA           
 
10.1- Você possuí alguma crença religiosa? 1.(    )Não 

2.(    )Sim Qual?__________________________ 

Você acha que a sua fé ajuda no enfrentamento do câncer? 1.(    )Não  2.(    )SimPor quê?___________________________________________________________________________  
 
Você acha que a sua fé ajuda no enfrentamento dos problemas atuais? 1.(    )Não  2.(    )Sim  Por quê?____________________________________________________________________ 
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DOMÍNIO 11- SEGURANÇA/PROTEÇÃO           

11.1- Você sente tontura/vertigem ao mudar de posição? 1.(    )Não 2.(    )Sim 

Você apresenta:  1.(   )perda de equilíbrio   2. (   )convulsão   3.(   ) alteração da marcha 

Já teve alguma queda? 1.(    )Não 2.(    )Sim, como? 

Você apresenta alguma lesão na pele? 1.(    )Não      2.(    )Sim Qual?_____________________Onde?_______________ 

Pele/tecido: 1.(    )sem alterações 2.(    )palidez3.(    )cianose4(   )ictérica5.(    )anasarca 
 6. (   )hidratada    7.(   )desidratada     8.(   )fria    9.(    )pegajosa    10.(   )sudoréica 
 .(    )lesões, locais: 
 1.(    )úlceras, local, tipo e classif.: 
 

2(   )quadrantectomia direita 3.(   )quadrantectomia esquerda 

4.(   )esvaziamento axilar direita        5.(   ) esvaziamento axilar esquerda 

11.3- Avaliação dos membros 

Membros superiores 

1.(    )Sensibilidade de força motora preservada 2.(    )Paresia 3.(    )Plegia 4.(    )Cianose 
5.(    )Edema, local:______________, cacifo:_____/+4 6.(    )Hematoma, local: 

7.(    )Dor        8.(    ) Empastamento        9.(   )Calor     10.(   )Rubor            Local: 

Membros inferiores 

1.(    )Sensibilidade de força motora preservada 2.(    )Paresia 3.(    )Plegia 4.(    )Cianose 

5.(    )Edema, local:______________, cacifo:_____/+4 6.(    )Hematoma, local:_________________________ 

7.(    )Dor        8.(    ) Empastamento        9.(   )Calor     10.(   )Rubor            Local: 

DOMÍNIO 12 – CONFORTO             

13.1- Você sente alguma dor? 1(   )Não 2.(    )SimOnde? EVA:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10  

Quanto tempo ela costuma durar? 1.(    )segundos  2.(    )minutos  3.(    )horas 

Você a sente a muito tempo? 1.(    )Não      2.(    )Sim 

Qual é a sua frequência? 1.(    )todos os dias 2.(    )1-2 vzs semanais  3.(    )3-5 vzs semanais 

1.(    )constante   2.(    )alternante 

A dor persiste por mais de 6 meses? 1.(    )Não      2.(    )Sim 

Quais são os fatores desencadeantes? 1.(    )câncer2.(    )posição   3.(    )estresse  4.(    )atividade física  5.(   )cansaço 
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O que você costuma fazer para aliviá-la? 1.(   )repouso   2.(    )mudança de posição   3.(    )massagem 4.(   )medicação 

13.2- Você sente medos?  1.(    )Não      2.(    )Sim   Quais: 

13.3- Você se sente rejeitado? 1.(    )Não    2.(    )Sim    Por quem? 

Resultados de Exames             

15.1- Exames laboratoriais             
 

Valores de referência Data: Data: Data: Data: Data: 

1.Uréia 10-50mg/dl           

2.Creatinina 0,4-1,3mg/d           

3.Sódio 135-147mg/d           

4.Cálcio 1,0-1,3mEq/dl           

5.Potássio 3,5-5,5mEq/dl           

6.Hemoglobina H: 13,5-18,0g/dl M:11,5-16,4g/dl           

7.Hematócrito H: 40 a 54%     M:36 a 47%           

8.Leucócitos 4000 a 10000/ul           

9.Plaquetas 130.000 a 400.000ul           

10.Glicose 70-110mg/dl           

11.CK 

Homens Inferior a 190U/L           

Mulheres Inferior a 170U/L           

12.CK-mb Inferior 25U/L           

13.Troponina I 

Homens Inferior a 0,034ng/ml           

Mulheres Inferior a 0,016ng/ml           

14. Troponina T Inferior 40ng/dl           

15. BNP Inferior a 100pg/ml           

16. NT ProBNP 97,3 a 526,0* pg/ml           

* Os valores de referência aumentam de acordo coma idade 
Referência de marcadores cardíacos pelo INCA,2019  

15.2- Avaliação cardiológica             

Eletrocardiograma de ____/____/____ 
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Ritmo: (  ) Sinusal (   ) Fib Atrial FC: ... spm P: .... s PR: ...... s QRS: ..... s AQRS: ......0 QT: ..... s 

(   ) ADIRV (   ) BAV 10 (   ) BAV 20 (   ) BAV 30 (   ) SAE (   ) SAD (   ) SVD (   ) SVE (   ) BRD incompleto 

(   ) BRD completo (   ) HBAE/BDAS (   ) BRE incompleto (   ) BRE completo (   ) ESSV (   ) ESV 

(   ) Inatividade elétrica em parede: (   ) AIRV em parede 

Ecocardiograma ___/___/____             

AE: .......... VolAE: .......... Ao: .......... VEd: ...........  VEs: .......... SIVd: .......... PPVEd: ........ 

VD: .......... Função sistólica: (   ) VE normal (   ) Disf. leve VE (   ) Disf. mod. VE (   ) Disf. grave VE 

FE Teicholz: ........... % FE Simpson: .......... % (   ) VD normal (  ) Disf. leve VD (   ) Disf. mod. VD (   ) Disf. grave VD 

Função diastólica: (   ) Normal Disfunção: (   ) grau I (   ) II (   ) III (   ) IV E/A: ......... E’: .......... E/E’: ........... 

Pressão sistólica da artéria pulmonar: .............................. mmHg. 

Outros: 
 
  

 

Anotações               

 
  

___________________________________________________     

   Assinatura e Carimbo do profissional responsável     
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Protocolo Assistencial de Enfermagem para pacientes em terapia oncológica cardiotóxica  
 
 

 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM – NANDA I 
  

 
RESULTADOS DE ENFERMAGEM – NOC 

 
 / /  

 
 / /  

 
 / /  

 DOMÍNIO 2- NUTRIÇÃO  

 
 
 
 
 
1 

Entrada: Saída: 
VOLUME DE LÍQUIDOS EXCESSIVO (00026)  / /   / /  

 
 
 

 
Definição: Entrada excessiva e/ou retenção de líquidos. 
 
CD: Edema, hematócrito diminuído, ortopnéia, oligúria, presença da 3ª bulha cardíaca, inquietação, alteração no padrão 
respiratório, alteração na pressão sanguínea, alteração na gravidade específica da urina, anasarca, azotemia, dispneia, 
distensão da veia jugular, derrame pleural, congestão pulmonar, ruídos adventícios respiratórios, edema, ganho de peso 
num curto peírodo de tempo. 
 
FR: Entrada excessiva de líquido, entrada excessiva de sódio. 
 
CA:Mecanismo de regulação comprometido. 
 
 
 

 
 
 

EQUILÍBRIO HÍDRICO 06001 

                   Peso estável no corpo 60109  
 
 

*4 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Edema Periférico 60112  

 
 
 
 
 

   *5 

 
 
 
 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 
 
 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 
 
 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 
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 DOMÍNIO 4 - ATIVIDADE/REPOUSO  

 
 
 
 
 
2 

Entrada: Saída: 
DÉBITO CARDÍACO DIMINUÍDO (00029)  / /   / /  

 
Definição: Volume de sangue bombeado pelo coração inadequado para atender às demandas metabólicas do organismo. 
 
CD:Frequência/ritmo cardíaco alterado (alteração no eletrocardiograma (ECG), bradicardia, palpitações, taquicardia), 
pré-carga alterada, pós-carga alterada, contratilidade alterada, ansiedade, inquietação 
 
FR: A serem desenvolvidos 

 
CA: Alterações na contratilidade, frequência cardíaca, pós-carga, pré-carga, ritmo cardíaco e no volume sistólico 
 
 
 
 
 
 
 

EFICÁCIA DA BOMBA CARDÍACA 0400 

Fração de ejeção cardíaca 040004  
 
 
 
 

  *3 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 
 

Índice cardíaco 040003 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 
 

 Entrada:   Saída: 
 

RISCO DE DÉBITO CARDÍACO DIMINUÍDO (00240) 
  / /   / /  

 
Definição: Suscetibilidade a volume de sangue bombeado pelo coração inadequado para atender às demandas 
metabólicas do  
organismo que pode comprometer a saúde. 

 
 
Fatores de Risco: A serem desenvolvidos 
 
 
CA:Alterações na contratilidade, frequência cardíaca, pós-carga, pré-carga, ritmo cardíaco e no volume sistólico 

 
 
 

 

EFICÁCIA DA BOMBA CARDÍACA 0400 

 Equilíbrio entre ingestão e eliminação por 24 h 040022  
 

*3 
 
 

 
 

3 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 
 
 
 

Edema periférico 040014  
 
*5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 
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 Entrada:      saída: 
RISCO DE PERFUSÃO TISSULAR CARDÍACA DIMINUÍDA 
 (00240) 

  / /   / /  
 
Definição: Suscetibilidade a uma redução na circulação cardíaca (coronariana) que pode comprometer a saúde. 
 
Fatores de Risco: Abuso de substâncias, Conhecimento insuficiente sobre os fatores modificáveis 
 
População em risco: História familiar de doença cardiovascular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CA: Agente farmacêutico, Cirurgia cardiovascular, Diabetes melito, Espasmo da artéria coronária, Hiperlipidemia, Hipertensão, 
Hipovolemia, Hipoxemia, Hipóxia, Proteína C-reativa elevada, Tamponamento cardíaco 

 
 

PERFUSÃO TISSULAR: CARDÍACA 0405 

 Pressão arterial sistólica 040517  
 

*3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
Avaliado: 1  2  3  4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1  2  3  4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1  2  3  4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 
 
 

Pressão arterial diastólica 040518  
 
*5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1 2 3 4 5 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1 2 3 4 5 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1 2 3 4 5 

 
 

 Enzimas cardíacas 040510  
 

*3 
 
 
 
 
 
 

  
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1 2 3 4 5 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1 2 3 4 5 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1 2 3 4 5 

 
 

 Angina 040504  
 

*3 
 
 
 
 
 
 
 

  
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1 2 3 4 5 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1 2 3 4 5 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1 2 3 4 5 
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 Entrada: Saída: 

PADRÃO RESPIRATÓRIO INEFICAZ(00032) 
          ____/       /        / / __ 

Definição: Inspiração e/ou expiração que não proporciona ventilação adequada. 
 

CD: Assumir posição de três pontos, Batimento de asa do nariz, Bradipnéia, Capacidade vital diminuída, Diâmetro anteroposterior do 
tórax aumentado, Diminuição da pressão expiratória, Diminuição da pressão inspiratória, Dispnéia, Excursão torácica alterada 
Fase de expiração prolongada, Ortopnéia, Padrão respiratório anormal, Respiração com os lábios franzidos, Taquipnéia, Uso da 
musculatura acessória para respirar, Ventilação-minuto diminuída. 
 
FR:Ansiedade, Dor, Fadiga, Fadiga da musculatura respiratória, Hiperventilação, Obesidade, Posição do corpo que inibe a expansão 
pulmonar 

 
CA:Deformidade da parede do tórax, Deformidade óssea, Imaturidade neurológica, Lesão da medula espinal, Prejuízo 
musculoesquelético, Prejuízo neurológico, Prejuízo neuromuscular, Síndrome da hipoventilação 

ESTADO RESPIRATÓRIO: TROCA GASOSA 0402 

 
 

Dispneia em repouso 040203  

 

 

 

 

*3 

 
 
 
 

5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 
 

 Dispneia com esforço leve 040204  
 

*3   
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 
 

 Entrada: Saída: 
PERFUSÃO TISSULAR PERIFÉRICA INEFICAZ(00204)  / /   / /  

 
Definição: Redução da circulação sanguínea para a periferia que pode comprometer a saúde. 
 
CD: Alteração em característica da pele, alteração na função motora, ausência de pulsos periféricos, claudicação intermitente, 
cor da pele pálida na elevação de membro, diminuição da pressão arterial nas extremidades, distância em teste de caminhada 
de 6 minutos abaixo da faixa normal, dor em extremidade, edema, índice tornozelo-braquial < 0,90, parestesia, pulsos 
periféricos diminuídos, retardo na cicatrização de ferida periférica, sopro femoral, tempo de enchimento capilar > 3 segundos 

 
FR: Conhecimento insuficiente sobre o processo da doença, conhecimento insuficiente sobre os fatores modificáveis, entrada 
excessiva de sódio, estilo de vida sedentário. 
 
CA: Diabetes melito, hipertensão, procedimento intravascular, trauma 
 

 

ESTADO CIRCULATÓRIO 0401 

     Pressão arterial sistólica 040101  
 
 
 
 
 

*3 
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Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 
 
 
 

 Pressão arterial diastólica 040102 

 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 
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 Entrada: Saída: 
  / /   / /  

 
 

RISCO DE PERFUSÃO TISSULAR PERIFÉRICA INEFICAZ (00228) 
 

 
Definição: Suscetibilidade a uma redução da circulação sanguínea para a periferia que pode comprometer a saúde. 
 
FR: Conhecimento insuficiente sobre o processo da doença, conhecimento insuficiente sobre os fatores modificáveis, entrada 
excessiva de sódio, estilo de vida sedentário, tabagismo 
 
CA: Diabetes melito, hipertensão, procedimento intravascular, trauma. 

ESTADO CIRCULATÓRIO   0401 

 Pressão arterial 040101  

 

 

 

*3 

 

 

 

 

 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 

7 NÍVEL DE GLICEMIA 2300 

 Glicose do sangue 23001 

  
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 

 Entrada: Saída: 
RISCO DE PRESSÃO ARTERIAL INSTÁVEL(00267)  / /   / /  
 
 
Definição: Suscetibilidade a forças oscilantes do fluxo sanguíneo pelos vasos arteriais que pode comprometer a saúde. 

 
FR: Inconsistência com o regime medicamentoso e ortostasia 
 
CA:absorção e distribuição rápida de agente antiarrítmico, absorção e distribuição rápida de agente diurético, absorção e distribuição 
rápida de agentes vasodilatadores, alteração hormonal, arritmia cardíaca, desequilíbrio eletrolítico, efeitos adversos da cocaína, efeitos 
adversos de esteroides, efeitos adversos de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs),  hiperparatireoidismo, 
hipertireoidismo,  hipotireoidismo, pressão intracraniana elevada, reações simpáticas, retenção de líquidos síndrome de cushing, 
soluções hiperosmolares,  troca de líquidos, uso de agentes antidepressivos 

 

 ESTADO CIRCULATÓRIO 0401  

 Pressão arterial sistólica 040101  

 

 

 

*3 
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Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 Pressão arterial diastólica  040102 

 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 
 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 
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 Entrada: Saída: 
INTOLERÂNCIA A ATIVIDADE (00092)  / /   / /  

 
 

 
 
Definição: Energia fisiológica ou psicológica insuficiente para suportar ou completar as atividades diárias requeridas ou desejadas. 

 
CD: Alteração no eletrocardiograma (ECG), desconforto ao esforço, dispneia ao esforço, fadiga, fraqueza generalizada, resposta 
anormal da frequência cardíaca à atividade, resposta anormal da pressão arterial à atividade 

 
FR: Desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, estilo de vida sedentário, falta de condicionamento físico, imobilidade. 
 
População em Risco: história anterior de intolerância à atividade 
 
CA: Condições respiratórias e problemas circulatórios 

 
 

TOLERÂNCIA A ATIVIDADE 0005 

 Facilidade de respirar durante atividade 000508  
 
 
 
 
 
 
 

  *1 
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Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 
 

 Distância da caminhada 000510 

  
 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 

 
 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 

 
 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

     Esperado:  1 2 3 4 5 
 

 DOMÍNIO 11- SEGURANÇA/PROTEÇÃO   

 
 
 
 
 
10 
 
 
 

Entrada:            Saída: 
 

RISCO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO (00268) ___/___/___  ___/___/___ 
 
Definição: Suscetibilidade ao desenvolvimento de coágulo sanguíneo em veia profunda, geralmente na coxa, panturrilha ou 
extremidade superior, que pode se romper e alojar-se em outro vaso, o que pode comprometer a saúde. 
 
Fatores de Risco: Desidratação, mobilidade prejudicada e obesidade 
 
Populações em risco: Admissão em unidade de terapia intensiva, fumante, história anterior de tromboembolismo venoso, história de 
AVE, idade superior a 60 anos, menos de 6 semanas pós-parto e paciente de primeiro grau com história de tromboembolismo venoso 
 
CA: Diagnóstico atual de câncer, acidente vascular encefálico, cirurgia e tempo total de anestesia > 90 minutos, comorbidade médica 
significativa, pós-operatório de cirurgias grandes, trauma de extremidade superior, trombofilia e veias varicosas. 
 
 
 
 
 
 

 

COAGULAÇÃO SANGUÍNEA  0409  
 
 
 
 
 
 
 

*3 
 
 
 
 

Formação de coágulo 040901 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 
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 Entrada: Saída: 
RISCO DE CHOQUE (00205)  / /   / /  

 
Definição:Suscetibilidade a fluxo sanguíneo inadequado para os tecidos do corpo, que pode levar a disfunção celular que ameaça a 
vida, que pode comprometer a saúde. 
 
Fatores de risco:A serem desenvolvidos 

 
CA:Hipotensão, hipovolemia, hipoxemia, hipóxia, infecção, sepse, síndrome da resposta, inflamatória sistêmica (SRIS). 

EFICÁCIA DA BOMBA CARDÍACA 0400 

 Fração de ejeção cardíaca 040004  
 
 
 
 
 
 
 

  *1 
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Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4  5 
 

Esperado:  1  2  3  4  5 
 

 Índice cardíaco 040003 

  
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 
Avaliado: 1 2 3 4  5 

 
Esperado:  1  2  3  4  5 

 DOMÍNIO 12- CONFORTO  

 
 
 
 
 

12 

 
DOR AGUDA (00132)                                                                                Entrada:            Saída: 

                                                                                            ___/___/___  ___/___/__  
 

Definição: Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal 
lesão (InternationalAssociation for theStudyofPain); início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com término antecipado ou 
previsível e com duração menor que 3 meses. 
 
CD:Alteração no apetite, alteração no parâmetro fisiológico, autorrelato da intensidade usando escala padronizada da dor, autorrelato 
das características da dor usando instrumento padronizado de dor, comportamento de distração, comportamento expressivo, 
comportamento protetor, desesperança, diaforese, espasmo muscular que minimiza o movimento da área afetada, evidência de dor 
usando uma lista padronizada de comportamento de dor para quem não consegue se comunicar verbalmente, expressão facial de dor 
foco em si próprio, foco estreitado, posição para aliviar a dor, pupilas dilatadas e representante relata comportamento de dor/alterações 
nas atividades. 
 
FR:Agente biológico lesivo, agente físico lesivo e gente químico lesivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÍVEL DE DOR  2102 

                 Dor relatada 210201  
 
 
 

  *5 
 
 
 
 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1 2 3 4 5 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1 2 3 4 5 

 
Avaliado: 1 2 3 4 5 

 
Esperado:  1 2 3 4   

 
 

Pressão arterial 210212 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 
 

 

   *3 
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 OUTROS DIAGNÓSTICOS 
 

  

 
 
 
 
 

Diag:   

Entrada: Saída: 
                                                                                                                   ___/___/___                        ___/___/___ 

Definição: 
 
 

CD: 
 
 
 
FR: 

 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 

 
 

Avaliado: 1 2 3 4 5 
 

Esperado:  1 2 3 4 5 

 

LEGENDA 

*1 1= gravemente comprometido; 2= muito comprometido; 3= moderadamente comprometido; 4= levemente comprometido; 5= não comprometido 

*2 1= Nunca demonstrado; 2= Raramente demonstrado; 3= Algumas vezes demonstrados; 4= Frequentemente demonstrados; 5= Consistentemente demonstrados 

*3 1= Desvio grave da variação normal; 2= Desvio substancial da variação normal; 3= Desvio moderado da variação normal; 4= Desvio leve da variação normal; 5= Sem desvio da variação normal  

*4 1= gravemente comprometido; 2= muito comprometido; 3= moderadamente comprometido; 4= levemente comprometido; 5= não comprometido 

*5 1= Grave; 2= substancial; 3=moderado; 4=leve; 5= nenhum 

*6 1= nenhum conhecimento; 2= conhecimento limitado; 3=conhecimento moderado; 4= conhecimento substancial; 5= conhecimento amplo 

*7 1= severo; 2= substancial; 3= moderado; 4= leve; 5= nenhum 
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INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM - NIC 

Diagnósticos 

Aprazamento 

___/___/___ ___/___/___ ___/___/__ 

1-4, 7-9, 11 Cuidados Cardíacos 4044    

 - Realizar ECG; 
- Interpretar resultado de ECG; 
- Encaminhar paciente para realização de ECO; 
- Interpretar resultado do ECO; 
- Avaliar a função cardíaca e estado cardiovascular; 
- Monitorar frequência cardíaca, palpitação respiratória; 
- Fornecer conforto e manter o paciente em posição de Fowler, para diminuir os trabalhos cardíacos e pulmonar. 
- Monitorar a ocorrência de dispneia, fadiga, taquipnéia e ortopnéia. 
•Avaliar quaisquer episódios de dor no peito (ex: intensidade, localização, irradiação, duração, fatores precipitantes 
e de alívio); 
•Realizar avaliação abrangente da circulação periférica (verificar pulsos periféricos, edema, enchimento capilar, cor 
e temperatura da extremidade); 
- Monitorar os sinais vitais com frequência.  

   

1-4, 7-9, 11 Precauções cardíacas 4050    

 - Avaliar o paciente quanto a comportamentos de risco associados a eventos cardíacos adversos (p. ex., tabagismo, 
obesidade, estilo de vida sedentário, pressão arterial elevada, histórico de eventos cardíacos anteriores, história 
familiar de eventos cardíacos); 
- Orientar o paciente e a família quanto a terapias para reduzir o risco cardíaco (ex: terapias medicamentosas, 
monitoração da pressão arterial, restrições hídricas, restrições de álcool, reabilitação cardíaca). 

   

6,7,10 Precauções circulatórias 4070    

 - Realizar uma avaliação abrangente da circulação periférica (i.e., verificar pulsos periféricos, edema, enchimento 
capilar, cor, temperatura da extremidade e índice tornozelo-braquial, se indicado); 
- Manter hidratação adequada para prevenir aumento da viscosidade sanguínea; 
- Monitorar as extremidades para detecção de áreas de calor, vermelhidão, dor ou inchaço. 

   

1-4, 7-9, 11 Controle de arritmias 4090    

  - Monitorar o nível de dor torácica, dispneia, frequência cardíaca, palpitação respiratória; 
- Monitorar a resposta hemodinâmica à arritmia; 
- Verificar o histórico do paciente e familiar de doenças cardíacas e arritmias; 
- Monitorar e corrigir déficits de oxigenação, desequilíbrios acidobásicos e desequilíbrios de eletrólitos, que podem 
precipitar arritmias; 
- Garantir monitoramento com ECG; 
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- Monitorar as alterações do ECG que aumentam o risco de desenvolvimento de arritmia (ex: arritmia, segmento ST, 
isquemia e monitoração do intervalo QT); 
- Observar a frequência e duração da arritmia; 
- Monitorar a resposta hemodinâmica à arritmia; 
- Verificar se o paciente tem dor torácica ou síncope associada à arritmia; 
- Administrar líquidos prescritos por via intravenosa e agentes vasoconstritores, conforme indicado, para facilitar a 
perfusão tecidual. 

1-12 Monitoração de sinais vitais 6680    

 - Monitorar pressão arterial, observar oscilações; 
- Monitorar frequência e ritmo cardíaco e respiratório; 
- Implementar rotina de verificação de sinais vitais na infusão dos quimioterápicos: aferição antes, durante, ao 
término e uma hora após o término da infusão, ou manter monitorização. 

   

1 Controle hídrico 4120    

 - Realizar uma avaliação geral do estado hemodinâmico;  
- Manter balanço hídrico; 
- Manter o equilíbrio hídrico por administração EV de fluidos ou diuréticos; 
- Monitorar o balanço hídrico dos pacientes com alterações cardíacas; 
- Monitorar o estado de hidratação (ex: umidade das mucosas, adequação de pulso e pressão arterial ortostática), 
conforme apropriado; 
- Monitorar resultados laboratoriais relativos à retenção de líquidos; 
- Monitorar sinais vitais, conforme apropriado; 
- Monitorar o estado nutricional. 

   

6,7,10 Monitoração das extremidades inferiores 3480    

 - Inspecionar as extremidades inferiores para observar a presença de edema; 
- Inspecionar a pele para cor, temperatura, hidratação, crescimento do pelo, textura, rachaduras ou fissuras; 
- Informar-se sobre as mudanças nos pés e história atual ou passada de úlceras ou amputação nos pés; 
- Informar-se sobre a presença de parestesia (p. ex., dormência, formigamento ou queimação); 
- Palpar os pulsos pediosos dorsal e tibial posterior; 
- Determinar o tempo de preenchimento capilar; 
- Monitorar a mobilidade das articulações (ex: dorsiflexão do tornozelo e movimentoda articulação subtalar). 

   

6,7,10 Precauções contra embolia 4110    

 - Avaliar criteriosamente qualquer relato de começo de sibilos, hemoptise, ou dor àinspiração; no peito, ombros, 
costas ou pleurítica; dispneia, taquipneia, taquicardia e síncope, dor em membros inferiores e empastamento; 
- Realizar uma avaliação completa da circulação periférica; 
- Iniciar o regime apropriado de tromboprofilaxia; 
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- Administrar anticoagulantes de baixa dosagem profiláticos e/ou a medicação antiplaquetária; 
- Manter meia elástica de compressão gradual ou mangas de compressão para evitar odesenvolvimento de síndrome 
pós-trombótica, que é causada por coágulos de longadata na extremidade afetada e fluxo venoso reduzido; 
- Evitar massagear ou comprimir os músculos dos membros afetados. 

1-4,7-9,11 Regulação hemodinânica 4150    

 - Realizar uma avaliação geral do estado hemodinâmico;  
- Manter balanço hídrico; 
- Manter o equilíbrio hídrico por administração EV de fluidos ou diuréticos; 
- Monitorar os níveis de eletrólitos, 
- Administrar medicação vasodilatadora e vasoconstritora; 
- Reconhecer a presença sinais de alerta e sintomas precoces de comprometimento do sistema hemodinâmico; 
- Monitorar os sinais e sintomas de problemas no estado de cardiovascular; 
- Monitorar a resistência vascular sistêmica e vascular; 
- Monitorar débito e índice cardíacos e índice do trabalho cardíaco do ventrículo esquerdo; 
-Monitorar sinais vitais. 

   

5,9 Monitoração respiratória 3350    

 - Monitorar o nível de dor torácica, dispneia, frequência cardíaca, respiratória; 
- Fornecer conforto e manter o paciente em posição de Fowler, para diminuir os trabalhos cardíacos e pulmonar. 
- Avaliar padrão respiratório e sinais de TEP; 
- Administrar oxigenioterapia para aliviar o desconforto respiratório; 

   

10 Controle da dor 1400    

 - Realizar uma avaliação completa da dor incluindo local, características e fatores precipitadores início/duração, 
frequência, qualidade, intensidade e gravidade; 
- Assegurar cuidados analgésicos para o paciente; 
- Monitorar o nível de dor torácica, dispneia, frequência cardíaca, respiratória. 

   

1-12 Reconciliação de medicamentos 2395    

 - Utilizar ferramenta padronizada para obter todas as informações de medicamentos utilizadas pelo paciente; 
- Implementar um sistema de alerta e sinalização em prontuário eletrônico em relação a interação medicamentosa; 
- Utilizar sinalizadores em prontuários quando uso de medicação cardiotóxica; 
- Comparar a lista de medicamentos com as indicações e histórico clínico para assegurar que a lista é precisa e 
completa; 
- Documentar história completa dos medicamentos utilizados. 

   

1-12 Identificação de risco 6610    

 - Identificar fatores de risco cardiovasculares;    
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- Identificar comorbidades e acompanhar o tratamento; 
- Buscar história pregressa de doença cardiovascular; HAS, IAM, IC e cardiopatias; 
- Rever a história de saúde e documentos pregressos quanto a evidências de diagnósticos e tratamentos médicos e de 
enfermagem prévios; 
- Verificar a adesão aos tratamentos das comorbidades. 

1-12 Interpretação de dados laboratoriais 7690    

 - Interpretar resultado dos marcadores cardíacos (Troponina I, Troponina T, BNP, NT pro-BNP); 
- Interpretar dados laboratoriais e bioquímicos; 
- Analisar criticamente os resultados; 
- Monitorar os resultados sequenciais. 

   

11 Controle do Choque 4250    

 - Monitorar os sinais vitais, estado mental e débito urinário; 
- Administrar oxigênio e/ou ventilação mecânica, conforme apropriado; 
- Monitorar ECG, conforme apropriado; 
- Monitorar sintomas de insuficiência respiratória (PO2 baixa, níveis altos de PCO2, fadiga muscular, respiratória); 
- Monitorar valores laboratoriais, especialmente os níveis de hemoblogina e hematócrito, perfil de coagulação, 
gasometria arterial, níveis de lactato, níveis de eletrólitos, culturas e perfil bioquímico e marcadores cardíacos; 
- Monitorar o estado hemodinâmico de choque séptico pós-ressuscitação hídrica; 
- Monitorar a função renal, estado hídrico, débito urinário; 
-  Administrar corticosteroides, ionotrópicos, antiarrítmicos, vasodilatadores, vasopressores, trombolíticos, agentes 
anti-inflamatórios e/ou broncodilatadores; 
- Administrar profilaxia contra TVP e úlcera por estresse, conforme apropriado. 

   

11  Prevenção do Choque 4260    

 - Administrar oxigênio e/ou ventilação mecânica, conforme apropriado; 
- Administrar epinefrina (adrenalina) via EV, intraóssea ou endotraqueal, corticosteroides, ionotrópicos, 
antiarrítmicos, vasodilatadores, vasopressores, trombolíticos, agentes anti-inflamatórios e/ou broncodilatadores, 
conforme apropriado; 
- Monitorar os sinais iniciais de síndrome de resposta inflamatória sistêmica e de comprometimento cardíaco (p. ex., 
CO e débito urinário em declínio, resistência vascular sistêmica e pressão de capilar pulmonar em elevação, 
estertores pulmonares, bulhas cardíacas S3 e S4 e taquicardia); 
- Monitorar a condição circulatória (p. ex., pressão arterial, cor da pele, temperatura da pele, sons cardíacos, 
frequência e ritmo cardíacos, presença e qualidade dos pulsos periféricos, bem como o enchimento capilar); 
- Monitorar sinais vitais, peso, ingestão e débito diários, sinais de oxigenação tecidual inadequada, possíveis fontes 
de perda de líquido; 
- Monitorar ECG; 
- Monitorar valores laboratoriais, especialmente os níveis de hemoblogina e hematócrito, perfil de coagulação, 
gasometria arterial, níveis de lactato, níveis de eletrólitos, culturas e perfil bioquímico e marcadores cardíacos; 
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- Monitorar o estado hemodinâmico de choque séptico pós-ressuscitação hídrica (p. ex., CO aumentado, RVS 
diminuída, pele avermelhada ou temperatura aumentada). 

1-12 Controle da quimioterapia 2240    

 - Monitorar e registrar dose, via e velocidade de infusão do quimioterápico; 
- Monitorar a toxicidade cardíaca e de outros órgãos; 
- Implementar rotina de verificação de sinais vitais na infusão dos quimioterápicos: aferição antes, durante, ao 
término e uma hora após o término da infusão, ou manter monitorização; 
- Observar sinais e sintomas de alteração cardíaca durante e após a aplicação de quimioterápico cardiotóxico; 
- Anotar e controlar rigorosamente todas as aplicações e respectivas doses de antineoplásicos efetuadas, 
especialmente os cardiotóxicos, de forma a não exceder a dose máxima cumulativa permitida; 
- Aplicar os quimioterápicos cardiotóxicos com especial cautela, em especial aos pacientes com história de 
radioterapia torácica, problemas cardiovasculares prévios e fatores de risco; 
- Reconhecer precocemente os sinais e sintomas da cardiotoxicidade; 
- Reduzir a dosagem das drogas cardiotóxicas ou suspendê-las, conforme recomendação médica; 
- Anotar e controlar rigorosamente todas as aplicações e respectivas doses de antineoplásicos efetuadas, 
especialmente os cardiotóxicos, de forma a não exceder a dose máxima cumulativa permitida; 
- Orientar o paciente a relatar imediatamente febres, calafrios, hemorragias nasais, hematomas excessivos e fezes 
escurecidas; 
- Instituir precauções para neutropenia e sangramento; 
- Monitorar o estado nutricional e peso; 
- Monitorar quanto a indícios de infecção da mucosa oral. 

   

1-12 Conduta da radioterapia 6600    

 - Monitorar a toxicidade cardíaca e de outros órgãos; 
- Monitorar para efeitos adversos e efeitos tóxicos do tratamento; 
- Fornecer informação ao paciente e à família sobre o efeito da radiação sobre as células malignas; 
- Monitorar quanto a alterações na integridade da pele e tratá-las apropriadamente; 
- Monitorar o paciente quanto a anorexia, náusea, vômitos, mudanças no paladar, esofagite, diarreia, conforme 
apropriado; 
- Promover ingestão de líquidos e alimentos adequada; 
- Auxiliar o paciente no controle da fadiga, planejando repousos frequentes, espaçando atividades e limitando as 
demandas diárias, conforme apropriado; 
- Monitorar quanto a sinais e sintomas de infecção sistêmica, anemia e sangramentos; 
- Orientar sobre precauções sobre neutropenias ou sangramentos, quando indicado; 
- Orientar os sobreviventes de longo prazo e suas famílias sobre a possibilidade de outras malignidades e a 
importância de relatar um aumento da suscetibilidade a infecções, fadiga ou sangramentos. 
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Figura 4. Fluxograma do Protocolo  
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo é considerado inovador, visto que não existem protocolos 

assistenciais de enfermagem direcionados a pacientes adultos submetidos à terapia 

oncológica cardiotóxica. Seu pioneirismo pode ser observado desde o método de 

desenvolvimento até os resultados alcançados. Foram realizadas duas revisões 

sistemáticas, uma qualitativa (metassíntese) e uma quantitativa (revisão sistemática), e dois 

mapeamentos, o das evidências científicas para diagnóstico de enfermagem da NANDA-I e 

o das evidências científicas para intervenção de enfermagem da classificação das 

intervenções de enfermagem (NIC), gerando um protocolo originalpara avaliação e manejo 

do paciente adulto submetido à terapia oncológica cardiotóxica, baseado no Guia para 

Construção de Protocolos Assistenciais de Enfermagem do COREN/SP. 

A cardio-oncologia apresenta-se como uma temática recente e crescente no mundo. 

Nas últimas duas décadas ganhou maior destaque e estudos mais direcionados à assistência 

ao paciente oncológico submetido à terapia carditóxica foram publicados.27-30 

Atualmente, entende-se que cardiotoxicidade deve ser identificada por achados 

clínicos e por exames complementares utilizados para o diagnóstico e verificação do dano 

cardíaco em pacientes oncológicos. Pórem, essa questão ainda não se encontra bem 

definida. Os métodos mais comuns e suas respectivas vantagens e limitações foram 

descritas, recentemente, pela Sociedade Europeia de Cardiologia, a qual destaca a 

importância da realização de ecocardiograma, cintilografia cardíaca, ressonância magnética 

cardíaca e verificação de biomarcadores cardíacos (toponina I /T, BNP e pro-BNP) para 

detecção da cardiotoxicidade.27,30,78 

Infelizmente, a Enfermagem ainda se apresenta muito incipiente neste âmbito, no 

que tange a prática assistencial e pesquisa, a representatividade das ações e intervenções de 

enfermagem é baixa. A escassez de estudos, principalmente, de ensaios clínicos pela 

enfermagem, dificulta a tomada de decisões clínicas em relação ao diagnóstico e 

intervenções de enfermagem, no manejo da cardiotoxicidade associada ao tratamento do 

câncer. 

Estudos anteriores já identificaram a deficiência de publicação sobre a atuação da 

enfermagem diante da cardio-oncologia, o que foi comprovado durante a própria 

elaboração das revisões sistemáticas, intrínsecas a este estudo. Observou-se que a produção 
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de pesquisa pela enfermagem é ínfima e identificada, novamente, a ausência de estudos 

clínicos realizados pela enfermagem diante da assistência ao paciente oncológico 

submetido à terapia cardiotóxica.81,82 

A respeito da documentação e registro de enfermagem, recentemente, no ano 2019, 

foi publicada uma pesquisa documental, retrospectiva, de análise de prontuário que 

objetivou avaliar os registros de enfermagem em um ambulatório de quimioterapia acerca 

das manifestações clínicas de cardiotoxicidade. Apesar da potencial toxicidade do 

tratamento quimioterápico, não houve registro do medicamento quimioterápico utilizado 

em 12 (50%) dos prontuários avaliados e não foi encontrado nenhum registro de 

enfermagem sobre possíveis sinais de cardiotoxicidade.  O estudo apresentou uma proposta 

de roteiro de informações contendo variáveis sociodemográficas e de elementos 

específicos do tratamento e considerou, ainda, que o conhecimento sobre os possíveis 

sinais e sintomas de toxidade cardíaca, bem como dos fatores de risco e adequado registro 

dessas informações pela enfermagem, tornam-se importantes para o alcance de uma 

documentação clínica com qualidade.88 

Portanto, diante da elevada incidência do câncer, agravamento dos efeitos colaterais 

e tóxicos, principalmente cardiovasculares, advindos do tratamento oncológico e a exígua 

atuação da enfermagem na cardio-oncologia tornava-se cada vez mais urgente a 

necessidade de um protocolo assistencial que direcione a prática de enfermeiros na 

assistência a esses pacientes sob riso de cardiotoxicidade, visando a necessidade de uma 

melhor avaliação, manejo e documentação do paciente oncológico submetido à terapia 

cardiotóxica. 

Estudos metodológicos realizados, anteriormente, elaboraram protocolos 

assistenciais de enfermagem, direcionados à atuação da enfermagem em outras áreas, 

como na anestesia e assistência a pacientes oncológicos em cuidados paliativos. 

Esses estudos também foram construídos dentro dos princípios da prática baseada em 

evidências e afirmam que uso de protocolos tende a aprimorar a assistência, uma vez que 

favorecem o uso da prática cientificamente sustentada e oferecem as melhores opções de 

cuidado, o que minimiza a variabilidade das ações.84,85   

A importância da prática baseada em evidência é salientada por estudos que 

direcionam para definição de um problema, busca e avaliação crítica das evidências 
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disponíveis, implementação das evidências na prática e avaliação dos resultados obtidos, 

constatando o valor da prática de enfermagem baseada em evidências.86,87 

O American Heart Association publicou um artigo em maio de 2019, introduzindo 

o conceito de reabilitação em cardio-oncologia, que inclui a identificação de pacientes com 

câncer com alto risco de disfunção cardíaca e uma descrição da infra-estrutura de 

reabilitação necessária para abordar as exposições únicas e complicações relacionadas ao 

tratamento do câncer. Nesse artigo, também foi discutida a necessidade de pesquisas 

futuras para implementar plenamente um modelo multimodal de reabilitação cardíaca para 

esses pacientes.89 

Para o sucesso da cardio-oncologia, é evidente a necessidade de abordagem 

interdisciplinar direcionada ao desenvolvimento conjunto de protocolos de tratamento, 

programas de educação e desenvolvimento de novas evidências científicas para gerar 

novos conhecimentos neste campo de florescência.78,82,89 

O protocolo assistencial de enfermagem para avaliação e manejo do paciente adulto 

submetido à terapia oncológica cardiotóxica visa possibilitar o aprimoramento da 

assistência de enfermagem, permitindo o desenvolvimento da sistematização da assistência 

de enfermagem e implementação do processo de enfermagem avançado com associação ao 

Sistema de Linguagem Padronizada (SLP).12,13 

As evidências científicas encontradas na metassíntese permitiram a síntese de 

identificação dos sinais e sintomas da cardiotoxicidade apresentados pelos pacientes 

adultos oncológicos. A pesquisa possibilitou a identificação dos danos cardio-vasculares 

diretos e indiretos da terapia oncológica cardiotóxica, que se estendem além do coração, 

afetando todo o eixo cardio-vascular e músculo-esquelético, provocando alterações de 

estrutura e função cardíaca, de oxigenação do miocárdio e trombolíticas, sendo 

elas: alterações eletrográficas isquêmicas e fatais e de biomarcador, arritmias fatais 

(fibrilação atrial/ventricular), dispneia, dor torácica edema periférico, fraqueza, redução da 

pressão arterial, morte súbita, palpitação, parada cardio-respiratória,redução FEVE, 

taquicardia, trombose. 

A síntese desses sinais e sintomas da cardiotoxicidade possibilitou o mapeamento e 

identificação dos diagnósticos de enfermagem aos pacientes adultos submetidos à terapia 

oncológica cardiotóxica na NANDA-I24: volume de líquidos excessivo (00026), débito 

cardíaco diminuído (00029), risco de débito cardíaco diminuído (00240), perfusão tissular 
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periférica ineficaz (00204), risco de perfusão tissular periférica ineficaz (00228), risco de 

pressão arterial instável (00267), intolerância à atividade (00092), padrão respiratório 

ineficaz (00032), risco de perfusão tissular cardíaca diminuída (00240), risco de 

tromboembolismo venoso (00268), risco de choque (00205) e dor aguda (00132). 

Já as evidências científicas encontradas na revisão sistemática quantitativa 

possibilitaram o mapeamento da NIC25, a identificação das intervenções de enfermagem 

pertinentes à avaliação e manejo do paciente adulto submetido à terapia oncológica 

cardiotóxica. As intervenções identificadas estão diretamente relacionadas aos cuidados 

com a terapia oncológica, assistência direta ao tratamento quimioterápico e radioterápico, 

interpretação de exames, cuidados e precauções cardíacas e circulatórias, cuidados diante 

da terapia trombolítica, precauções contra embolias, monitoração respiratória, 

reconciliação medicamentosa e identificação de risco. 

É esperado, pois, que o protocolo assistencial de enfermagem para avaliação e 

manejo do paciente adulto submetido à terapia cardiotóxica  permita o raciocínio 

diagnóstico de enfermagem, tomada de decisão clínica e avaliação dos resultados diante da 

cardio-oncologia, aumentando a prevenção dos riscos cardiológicos, assim como 

detectando precocemente a cardiotoxicidade nos paciente oncológicos, a fim de garantir o 

acesso à terapia mais segura e assistência de qualidade  associada a triagens e intervenções 

de enfermagem específicas. 

É unanime que a melhor abordagem para a cardiotoxicidade está baseada na 

prevenção e detecção precoce desta complicação. Estudos e manuais de cardio-oncologia 

referem a necessidade de início de tratamento profilático imediato, implementando 

estratégias de controle das comorbidades e redução  de fatores de risco, assim como 

estratégias que reduzam a exposição a drogas cardiotóxicas ou o início de drogas 

cardioprotetoras como o dexrazoxane, beta bloqueadores, estatinas, inibidores de enzima 

conversora de angiotensina (IECA), modificação da terapia oncológica, substituição por 

drogas menos cardiotóxicas, uso de formulações lipossômicas, controle da dose e a 

suspensão temporária ou definitiva da terapia é recomendada quando ocorre uma queda 

expressiva na FEVE e de acordo com o quimioterápico em questão.9,10,27,30,89 

Foi detectado, durante o desenvolvimento do protocolo assistencial de enfermagem, 

que o acompanhamento cardiovascular rigoroso é essencial para a avaliação e manejo dos 

pacientes oncológicos e dos sobreviventes do câncer, mesmo após o término do tratamento 
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oncológico. Torna-se crucial que o enfermeiro e os demais profissionais da área da saúde 

compreendam os possíveis danos que os tratamentos oncológicos podem causar. O 

profissional deve apropriar-se de conhecimentos sobre os fatores de risco e sinais e 

sintomas, com a finalidade de diagnosticar precocemente a cardiotoxicidade ou seu 

potencial risco, além de ser capaz de implementar ações para prevenção, diagnóstico e 

redução da alteração cardíaca. A cardio-oncologia vem redefinindo a vida do paciente com 

câncer, possibilitando melhora na qualidade de vida, redução do risco de mortalidade e 

elevação da sobrevida.30,82,89  

O estudo apresenta limitação relacionada à extensão e número de páginas do 

protocolo assistencial de enfermagem para avaliação e manejo do paciente adulto 

submetido à terapia oncológica cardiotóxica, exigindo muito tempo do enfermeiro, o que 

pode inviabilizar a sua implementação manual. 

Outra limitação identificada é que não foi possível a busca de evidências científicas 

relacionadas aos resultados de enfermagem. Como não foi realizada a validação desse 

protocolo, foram pautados na literatura, a partir da qual são traçados procedimentos como a 

vigilância cardio-oncológica, englobando monitoração cardiovascular, análise de 

biomarcadores, da função e oxigenação cardíaca, exames de imagem cardíaca e 

eletrocardiograma dos pacientes submetidos à terapia oncológica cardiotóxica, como base 

para identificação precoce da cardiotoxicidade e a identificação de risco. 

A partir de uma visão crítica direcionada à prática assistencial, não se ignora a 

inviabilidade de aplicação deste protocolo de maneira manual, por questões associadas ao 

tamanho do protocolo, tempo necessário para a aplicação, quantidade e conhecimento dos 

profissionais acerca da sistematização da assistência de enfermagem e implementação do 

processo de enfermagem avançado. Com isso, torna-se clara a necessidade de incorporar 

esse protocolo assistencial ao meio eletrônico, desenvolvendo-se um software para 

viabilizar a implementação do protocolo assistencial de enfermagem para avaliação e 

manejo do paciente adulto submetido à terapia oncológica cardiotóxica. 

Um artigo publicado em fevereiro de 2019 endossa que, para o futuro, é de extrema 

importância o uso da tecnologia em saúde e ferramentas digitais para automatização de 

dados, processos nas organizações de saúde, prática, ensino, treinamento e até mesmo 

interação com os pacientes com alterações cardiovasculares.90 
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E, ainda, se faz necessária a realização da validação do protocolo e identificação no 

futuro dos diagnósticos mais prevalentes e incidentes neste público, para então viabilizar a 

realização de um ensaio clínico para avaliação da eficácia e efetividade das intervenções de 

enfermagem implementadas. 

Para o futuro, também é considerado de extrema importância o desenvolvimento de 

mais estudos clínicos que visem esclarecer a utilidade da terapia preventiva 

medicamentosa, bem como outras moléculas potencialmente cardioprotetoras ou o uso de 

novos esquemas oncológicos que reduzem a dano cardiovascular, possibilitando a 

definição das melhores condutas e intervenções precoces aos sobreviventes do câncer, a 

fim de garantir melhora na qualidade de vida e diminuição da morbimortalidade. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este estudo alcançou o seu objetivo de desenvolver um protocolo assistencial de 

enfermagem para avaliação e manejo do paciente adulto submetido à terapia oncológica 

cardiotóxica, pautado em evidência científica. A originalidade do estudo passa pela 

metodologia utilizada até o alcance dos resultados, a partir da realização de duas revisões 

sistemáticas, uma qualitativa e uma quantitativa, e de dois mapeamentos, o das evidências 

científicas para diagnóstico de enfermagem e o das evidências científicas para intervenção 

de enfermagem. 

Cabe ressaltar a aderência do estudo à linha de pesquisa do cuidado de enfermagem 

para os grupos humanos do Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial (MPEA) e aos aspectos propostos no edital CAPES/COFEN. 

A elaboração do protocolo assistencial de enfermagem para avaliação e manejo do 

paciente adulto submetido à terapia oncológica cardiotóxica poderá possibilitar, no futuro, 

um modelo de cuidado assistencial e documentação clínica que garanta maior segurança 

aos pacientes e profissionais, reduzindo a variabilidade de ações de cuidado, melhora na 

qualificação dos profissionais para a tomada de decisão assistencial, inovação do cuidado 

ao paciente oncológico, contribuindo para o avanço do conhecimento de enfermagem e 

maior qualidade na assistência. A implementação do protocolo representa uma inovação na 

assistência de enfermagem direcionada à avaliação e manejo de pacientes adultos 

submetidos à terapia oncológica cardiotóxica. 

A partir deste estudo será possível a realização de novas pesquisas e estudos 

científicos, contribuindo para o avanço do conhecimento de enfermagem, maior 

cientificidade, assim como, maior visibilidade da enfermagem no cenário da política de 

saúde, atuando de forma efetiva na segurança do paciente oncológico. 
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Author Year RecordNumber  

 

 Yes No Unclear Not 
applicable 

1. Is there congruity between the stated philosophical 

perspectiveandtheresearchmethodology? □ □ □ □ 
2. Is there congruity between the research methodology 

andtheresearchquestionorobjectives? □ □ □ □ 
3. Is there congruity between the research methodology 

andthemethodsusedtocollectdata? □ □ □ □ 
4. Is there congruity between the research methodology 

andtherepresentationandanalysisofdata? □ □ □ □ 
5. Is there congruity between the research methodology 

andtheinterpretationofresults? □ □ □ □ 
6. Isthereastatementlocatingtheresearcherculturally 

ortheoretically? □ □ □ □ 
7. Is the influence of the researcher on the research, and 

vice- versa, addressed? □ □ □ □ 
8. Are participants, 

represented? 

and their voices, adequately □ □ □ □ 
9.Istheresearchethicalaccordingtocurrentcriteriaor, for recent 

studies, and is there evidence of ethical 

approvalbyanappropriatebody? 
□ □ □ □ 

10.Dotheconclusionsdrawnintheresearchreportflow from the 

analysis, or interpretation, of thedata? □ □ □ □ 
 

Overallappraisal: Include □ Exclude□ Seek further info□ 
Comments (Including reason for exclusion) 
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ANEXO D – Joanna Briggs Institute meta-analysis of statistics assessment and review 

instrument (JBIMAStARI)  
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APÊNDICE A – Protocolo JBI – Metassíntese 

 

Review title 

 

Clinical manifestations of cardiotoxicity displayed by cancer patients: metassynthesis. 

 

Reviewers 

 

Ana Carla Cavalcanti PhD in Nursing1Eny Paiva Phd2 

 

1 1.Nurse. PhD in Nursing. Associate Professor at the Fundamentals and Management Department of the A, 

anacarladc.uff@gmail.com 

2 UFF 

 

Review question/objective 

 

The objective of this review is to identify the meaningfulness of the signs and symptoms of 

cardiotoxicity displayed by cancer patients. 

The question: Wich signs and symptoms of cardiotoxicity are displayed by cancer patients? 

 

Background 

 

Oncology has gained significant prominence in recent years. What is most important for 

most causes of mortality of the world population. The cancer has become the second cause of 

mortality of the world population, only behind cardiovascular desease. Currently, 8.2 million 

people die per year of cancer in the world. In Brazil, 189,454 cancer deaths were registered in 

2013, and in 2015 the number of deaths was 223.4 thousand.1,2 

Changes in the demographic profile of countries, the process of urbanization, 

industrialization, advances in science and technology are among the explanations of this 

epidemiological change over the years. New lifestyles and exposure to risk factors, typical of the 

contemporary world, have contributed to the increased incidence of câncer.1 

Over the past 20 years, as a result of technological modernization, progress and 

advancement of antineoplastic therapy, the survival rate of cancer patients has increased 

significantly. To achieve this result, however, a considerable price was paid, owing to the severity 

of the side effects of intensive cancer treatment. Innovative therapies with acute and late effects 

have impacted patients' lives.3-7 
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Currently, the oncologic patient is seen as a chronic disease patient who, during treatment, 

may present with acute and chronic acute decompensations, such as, for example, cardiovascular 

alterations. Regardless of the cancer treatment of choice for cancer, be it physical therapy (by 

radiotherapy), chemical treatment (chemotherapeutic administration), or biological treatment (in 

the form of biological response modifiers), all have the ability to negatively affect patients, since 

the effects of cell death are generated in both the cancer cells and the sadia cells of the patient's 

body.3-8 

During the first decade of the 21st century, a significant number of questions arose about 

the relationship between cardiovascular changes and cancer treatment. The chemotherapeutic 

treatment aims to induce cellular apoptosis (cell death) or rapid necrosis of the cancerous cells that 

proliferate, often with action also directed to the decrease of tumor growth and suppression of 

cancer angiogenesis. When these mechanisms reach the heart, they generate toxic effects on the 

organ, known as cardiotoxicity. Due to the cell death generated, the result may be a terminally 

differentiated organ with myocardial alteration, limited proliferative potential, consequent 

ventricular and systolic dysfunction, and even heart failure. 4,5;7-9 

Cardiotoxicity has been characterized as a growing problem worldwide, in the face of 

antineoplastic treatment and clinical oncology. The trend towards the use of progressively higher 

doses of cardiotoxic chemotherapeutics, such as anthracyclines, the introduction of new antitumor 

agents that are also harmful to cardiac cells, the chemotherapeutic interaction and the combination 

of radiotherapeutic treatment potentiate the malignant effects of cardiac cells. Regardless of the 

prognosis of the oncological disease, the cardiotoxicity directly impacts the patient's survival and 

quality of life. 4-7;10,11 

Then, the cardiotoxicity is extremely important because of its severity and risk. Their 

existence may even compromise the effectiveness of cancer treatment. The onset of this 

complication without adequate follow-up and management may determine the interruption of 

chemotherapy treatment, compromise the cure of cancer or its adequate control. 10,11 

In care practice, with improved patient survival rates, the cardiovascular effects of cancer 

therapy are becoming increasingly relevant. And, unfortunately, interventions or treatments that do 

not pose risks to patients can not yet be counted on. The need to balance the goals of cancer 

treatment, to destroy the largest number of cancer cells, to inhibit cell division, vascularization and 

the spread of tumor cells, with the goals of cardiology, to protect the heart from related damage to 

the cancer itself and damages resulting from its treatment. The interaction of cardiology and 

oncology has a direct responsibility in reducing cardiovascular adverse effects and obtaining better 

results in cardiotoxic oncologic therapies. 3,4;6-9 

Improved knowledge in this emerging field of cardio-oncology is extremely relevant 
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because it allows greater information on the risks of cancer therapy, enables decision-making based 

on the acute and late risks of therapy, allows a greater control of cumulative chemotherapy doses, 

improves the planning of radiotherapy with more sophisticated and less harmful doses, improve 

cardiac monitoring during and after cancer treatment, and especially increase the capacity to 

prevent cardiological risks, as well as perform the early detection of cardiotoxicity in cancer 

patients, in order to guarantee access to safer therapy and quality care linked to screening and 

specific interventions. 3,4;6-8;11 

Nursing is a fundamental part of this care and greater knowledge in this area will provide 

more targeted care to cancer patients at risk of developing cardiotoxicity. Nurses that work in the 

direct care of cancer patients identify a real need for better monitoring and management of patients 

using cardiotoxic therapy. It is clear the need to seek nursing development in face of this assistance 

practice, professional qualification, creation of strategies and quality instruments that can better 

serve cancer patients at risk of developing cardiotoxicity, as well as the need for change and 

investment in the process of nursing graduation training and scientific technical improvement of 

professionals inthe field of oncology, in general, and cardio-oncology. 

 

Types of participants 

 

This review will consider studies that include studies of adult patients on cardiotoxic 

oncologic therapy, without distinction of sex, describing the clinical manifestations, signs and 

symptoms of cardiotoxicity; descriptive studies; qualitative or quantitative, methodological, 

conceptual and / or reflexive, randomized controlled clinical trials, with experimental or near 

experimental design; temporal or case control; systematic reviews; gray literature, books, theses 

and dissertations; indexed in databases in Portuguese, Spanish or Portuguese, without temporal cut. 

 

Types of intervention(s)/phenomena of interest 

 

This review will consider studies that investigate the clinical manifestations or signs and 

symptoms of adult patients in cardiotoxic oncologic therapy. 

 

Types of outcomes 

 

This review will consider studies that include as outcomes the clinical manifestations and 

signs of cardiotoxicity in cancer patients in cancer therapy. 
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Types of studies 

 

The review considered studies that focused on qualitative data including, but not limited to, 

designs such as phenomenology, grounded theory, ethnography and action research. The review 

also considered qualitative data reported within quantitative surveys for inclusion, where open 

questions relating to the phenomena of interest had been asked. 

 

Search strategy 

 

The search strategy aims to find both published and unpublished studies. A three-step 

search strategy will be utilised in this review. An initial limited search of PubMed will be 

undertaken followed by analysis of the text words contained in the title and abstract, and of the 

index terms used to describe article. A second search using all identified keywords and index terms 

will then be undertaken across all included databases. Thirdly, the reference list of all identified 

reports and articles will be searched for additional studies. Studies published in english, spanish 

and portuguese, will be considered for inclusion in this review. Searches were conducted between 

March and April 2019 and computerized searches for studies published will be considered for 

inclusion in this review studies without temporal cut. 

The databases to be searched include: PUBMED; LILACS; CINAHL; SCOPUS; 

COCHRANE; LILACS. The research of unpublished studies will be based on theses, dissertations, 

books and manuals that address the clinical manifestations of cardiotoxicity in adult oncology 

patients. Initial keywords to be used will be: Neoplasias", "Signs and symptoms", "cardiotoxicity" 

 

Assessment of methodological quality 

 

Qualitative papers selected for retrieval were assessed by two independent reviewers (SB, 

DB) for methodological validity prior to inclusion in the review using the JBI Critical Appraisal 

Checklist for Qualitative Research as appended in the original protocol for this review.46 This 

enabled the reviewers to engage with and better understand the methodological strengths and 

limitations of the selected primary studies. Any disagreements that arise between the reviewers will 

be resolved through discussion. 

 

Data collection 

 

Data will be extracted from papers included in the review by two independent reviewers 

using the standardised data extraction tool from JBI-QARI (Appendix VI). The data extracted will 
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include specific details about the phenomena of interest, populations, study methods and outcomes 

of significance to the review question and specific objectives. Any disagreement that may arise 

among reviewers will be resolved through discussion and consensus among members of a third 

reviewer 

 

Data synthesis 

 

Qualitative research findings will, where possible be pooled using JBI-QARI. This will 

involve the aggregation or synthesis of findings to generate a set of statements that represent that 

aggregation, through assembling the findings rated according to their quality, and categorising 

these findings on the basis of similarity in meaning. These categories are then subjected to a meta-

synthesis in order to produce a single comprehensive set of synthesised findings that can be used as 

a basis for evidence-based practice. Where textual pooling is not possible the findings will be 

presented in narrative form. 

 

Conflicts of interest 
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APÊNDICE B – Protocolo em base PROSPERO 
 

Effectiveness of nursing interventions in the care of patients on cardiotoxic oncology therapy: a systematic 
review 
 
Evelyn Barcelos Jesus, Ana Carla Cavalcanti 
 
Citation 
Evelyn Barcelos Jesus, Ana Carla Cavalcanti. Effectiveness of nursing interventions in the care of patients on 
cardiotoxic oncology therapy: a systematic review. PROSPERO 2018 CRD42018090531 Available from: 
http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD42018090531 
 
Review question 
- Which nursing interventions are effective for cancer patients at risk of developing cardiotoxicity? 
 
Searches 
Search strategy. The research strategy aims to find both published and unpublished studies without defined 
time cut. A three-step research strategy will be utilized in this review. An initial search limited to PubMed 
will be undertaken followed by analysis of the PICO strategy of the text words contained in the title and 
abstract, and of the index terms used to describe article. In the PICO strategy will have the following order: 
the P (patient) item will be the terms "neoplasms, medical oncology, antineoplastic agents", the I 
(intervention) will be the terms "nursing, nursing assessment, oncology nursing, cardiovascular nursing", in 
item C 
(comparison) all nursing interventions will be considered in comparasion with the absence of intervention 
and in item O (outcomes) will be used the "cardiotoxicity" term. A second search using all PICO strategy 
items and indexed terms will then be undertaken across all included databases. Thirdly, it will be made a list 
of all identified reports and articles in these researches for subsequent study. Studies published in English, 
Portuguese and Spanish will be considered for inclusion in this review. Studies without defined time cut will 
be considered for inclusion in this review.  The definition of controlled descriptors was referenced by the 
descriptors in Health Sciences (DeCS) and Medical Subject Heading (MeSH) terms. Delimiter operators 
were used, represented by the terms and and or connectors. Being and used in cases of restrictive 
combination and or in additive combination. The terms are Inter-relacionadaos in the following final strategy: 
(P) and (I) and (C) and (O). The databases to be searched include:  • CINAHL; • Cochrane Library; • JBI;  
• PubMed; • LILACS; • Scopus; • Science; • Thesis and dissertation bank in Brazil: Federal University of 
Rio de Janeiro (UFRJ), Federal Fluminense University (UFF), Federal University of Rio Grande do Sul 
(UFRGS) and University of São Paulo (USP).   Some databases allowed only a smaller number of descriptors 
and for the effective search it was necessary to reduce descriptors in the JBI and Cochrane databases. In the 
search performed by JBI, the following descriptors were used: neoplasms OR antineoplastic agents ADND 
Nursing AND cardiotoxicity, for allowing 4 descriptors. Already by Cochrane as the limit of descriptors to be 
used were 3, were used only neoplasms AND nursing AND cardiotoxicity 
 
Types of study to be included 
The evaluation will consider any randomized controlled trials (RCT). In the case of its absence, it will 
consider other types of research, such as experimental or quasi-experimental design, as non-randomized trials 
with a single group pre and post test; time series or case control, dissertations, theses and gray literature. 
These studies will be considered for inclusion in a narrative summary, to enable identification of its best 
current evidence on. 
 
Condition or domain being studied 
Cardio-oncology. Patients with cancer that suffer with the effects of de cardiotoxicity 
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Participants/population 
Studies on oncologycal patients without distinction of age or sex, that aproach the topic of the cardiotoxic 
effects of cancer therapy 
 
Intervention(s), exposure(s) 
This review will consider studies that evaluate any nursing interventions in the care of cancer patients on 
cardiotoxic therapy. 
 
Comparator(s)/control 
This review will consider studies with nursing interventions and the comparation will be with absence of 
intervention. 
 
Context 
 
Main outcome(s) 
This review will consider studies that include the outcome measures:  • Nursing interventions to control the 
cardiotoxicity of cancer patients • Nursing interventions to reduce the cardiotoxicity of cancer patients • 
Nursing care interventions to prevent the cardiotoxicity of cancer patients 
Timing and effect measures 
 
Additional outcome(s) 
Not applicable 
Timing and effect measures 
 
Data extraction (selection and coding) 
The data will be extracted from the studies included in the review by two independent reviewers using the 
data extraction tool of the Joanna Briggs Institute Institute at JBI SUMARI. Extracted data will include 
specific details on populations, methods of study, interventions, and significance scores for the review 
objective. Any disagreement that arises between the reviewers will be resolved through discussion and 
consensus among them or with a third reviewer. 
 
Risk of bias (quality) assessment 
To reduce the errors of interpretation of the results and the design of the analyzed studies (bias), the search 
was carried out by three evaluators independently, on the same bases and with the same descriptors, 
presenting to the end, 100% agreement in Found. In addition, two reviewers verified the validation of the 
methodological quality independently. There was no disagreement between them. 
 
Strategy for data synthesis 
When possible, quantitative data results will be pooled in statistical meta-analysis using the JBI-MAStARI. 
Heterogeneity will be assessed using the standard?². Where statistical pooling is not possible the findings will 
be presented in narrative form. 
 
Analysis of subgroups or subsets 
Papers selected for retrieval will be assessed by two independent reviewers for methodological validity prior 
to inclusion in the review using standardized critical appraisal instruments from the Joanna Briggs Institute 
Meta-Analysis of Statistics Assessment and Review Instrument (JBI-MAStARI). Any disagreements that 
arise between the reviewers will be resolved through discussion and consensus or with a third reviewer. All 
studies, regardless of the results of their methodological quality, will undergo data extraction and synthesis 
(where possible). Will include papers that reach 70% of the JBI Mastary tool index. Following critical 
appraisal, studies that do not meet a certain quality threshold will be excluded. 
 
Contact details for further information 
Evelyn Barcelos Jesus 
evelyn.jesusss@gmail.com 
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Organisational affiliation of the review 
Federal Fluminense University 
 
Review team members and their organisational affiliations 
Dr Evelyn Barcelos Jesus. Aurora de Afonso Costa Nursing School (EEAAC) of Fluminense Federal 
University (UFF), Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil 
Dr Ana Carla Cavalcanti. Aurora de Afonso Costa Nursing School (EEAAC) of Fluminense Federal 
University (UFF), Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil 
 
Collaborators 
Mr Juliano Ribeiro Meirelles. Aurora de Afonso Costa Nursing School (EEAAC) of Fluminense Federal 
University (UFF), Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil 
Mrs Josiana Araujo Oliveira. Aurora de Afonso Costa Nursing School (EEAAC) of Fluminense Federal 
University (UFF), Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil 
Mrs Lyvia da Silva Figueiredo. Aurora de Afonso Costa Nursing School (EEAAC) of Fluminense Federal 
University (UFF), Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil 
 
Type and method of review 
Meta-analysis, Systematic review 
 
Anticipated or actual start date 
24 August 2017 
 
Anticipated completion date 
24 May 2018 
 
Funding sources/sponsors 
None 
 
Conflicts of interest 
 
Language 
 (there is not an English language summary) 
 
Country 
Brazil 
 
Stage of review 
Review Ongoing 
 
Subject index terms status 
Subject indexing assigned by CRD 
 
Subject index terms 
Cardiotoxicity; Humans; Medical Oncology 
 
Date of registration in PROSPERO 
12 March 2018 
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APÊNDICE C – Mapeamento das manifestações clínicas da cardiotoxicidade encontradas 

na metassíntese com os Diagnósticos de enfermagem NANDA-I24 

 
Fenômeno de Interesse: 

Sinais e sintomas de 
cardiotoxicidade 

Características Definidoras (CD) e Fatores 
relacionados (FR) Condições Associadas (CA) 
NANDA-I 

Diagnóstico de Enfermagem 

 
Categoria 1 – Alteração 
de estrutura e função 
cardíaca 
 
Redução FEVE,  
Fraqueza 
Taquicardia,  
Redução da pressão 
arterial,  
Dispneia,  
Edema periférico,  
Morte súbita. 
 

 
 

CD: Edema, hematócrito diminuído, ortopnéia, 
oligúria, presença da 3ª bulha cardíaca, inquietação, 
alteração no padrão respiratório, alteração na 
pressão sanguínea, alteração na gravidade 
específica da urina, anasarca, azotemia, dispneia, 
distensão da veia jugular, derrame pleural, 
congestão pulmonar, ruídos adventícios 
respiratórios, edema, ganho de peso num curto 
peírodo de tempo. 
FR: Entrada excessiva de líquido, entrada excessiva 
de sódio. 
CA: Mecanismo de regulação comprometido. 

Volume de líquido execessivo 
(00026) 
 

CD: Frequencia/ritmo cardíaco alterado (alteração 
no eletrocardiograma ECG), bradicardias, 
palpitações, taquicardia), pré-carga alterada, pós-
carga alterada econtratilidade alterada. 
FR: A serem desenvolvidos 
CA: Alterações na contratilidade, frequência 
cardíaca, pós-carga, pré-carga, ritmo cardíaco e no 
volume sistólico 

Débito cardíaco diminuído 
(00029) 
 

CA: Alterações na contratilidade, frequencia 
cardíaca, alteração no ritmo cardíaco e no volume 
sistólico. 
Fatores de Risco: A serem desenvolvidos 

Risco de débito cardíaco 
diminuído (00240) 
 

CA: agente farmacológico, hipertensão, 
tamponamento cardíaco, hipovolemia e hipoxemia. 
Fatores de Risco: Abuso de substâncias, 
Conhecimento insuficiente sobre os fatores 
modificáveis 

Risco de perfusão tissular 
cardíaca diminuída (00200) 

CD:Capacidade vital diminuída, diâmetro 
anteroposterior do tórax aumentado, diminuição da 
pressão expiratória, diminuição da pressão 
inspiratória, dispnéia, excursão torácica alterada, 
fase de expiração prolongada, ortopnéia, padrão 
respiratório anormal, respiração com os lábios 
franzidos, taquipnéia, uso da musculatura acessória 
para respirar, ventilação-minuto diminuída. 
FR: Ansiedade, dor, fadiga, fadiga da musculatura 
respiratória, hiperventilação. 
CA: Deformidade da parede do tórax, Deformidade 
óssea, Imaturidade neurológica, Lesão da medula 
espinal, Prejuízo musculoesquelético, Prejuízo 
neurológico, Prejuízo neuromuscular, Síndrome da 
hipoventilação 

Padrão respiratório ineficaz 
(00032) 
 

CD: Diminuição da pressão arterial nas 
extremidades, ausência de pulsos 
periféricos, edema, pulsos periféricos diminuídos e 
dor. 
FR: Conhecimento insuficiente sobre o processo da 

Perfusão tissular periférica 
ineficaz (00204) 
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doença, conhecimento insuficiente sobre os fatores 
modificáveis, entrada excessiva de sódio, estilo de 
vida sedentário 
CA: Diabetes melito, hipertensão, procedimento 
intravascular, trauma 
CA: hipertensão arterial e procedimento 
intravascular. 
FR: Conhecimento insuficiente sobre o processo da 
doença, conhecimento insuficiente sobre os fatores 
modificáveis, entrada excessiva de sódio, estilo de 
vida sedentário 

Risco de perfusão tissular 
periférica ineficaz (00228) 
 

FR: Inconsistência com o regime medicamentoso e 
ortostasia 
CA: arritmia cardíaca, desequilíbrio eletrolítico e 
troca de líquidos. 

Risco de pressão arterial 
instável (00267) 

CD: alteração no ECG, desconforto ao esforço, 
dispnéia ao esforço, fadiga, fraqueza generalizada, 
resposta anormal da frequencia cardíaca à atividade 
e resposta anormal da pressão arterial à atividade. 
FR: Desequilíbrio entre a oferta e a demanda de 
oxigênio, estilo de vida sedentário, falta de 
condicionamento físico, imobilidade. 
CA: Condições respiratórias e problemas 
circulatórios 

Intolerância a atividades 
(00092) 
 

Fatores de risco:  A serem desenvolvidos 
CA:Hipotensão, hipovolemia, hipoxemia, hipóxia, 
infecção, sepse, síndrome da resposta, inflamatória 
sistêmica (SRIS). 

Risco de choque (00026) 

Categoria 2- Alteração na 
oxigenação do miocárdio 
 
 
Dor torácica, 
Dispnéia, 
Palpitação, 
Alterações eletrográficas 
isquêmicas e fatais, 
Arritmias fatais 
(fibrilação 
atrial/ventricular), 
Alteração de biomarcador, 
Trombose, 
Parada cardio-respiratória, 
Morte súbita. 
 
 

CD: Frequencia/ritmo cardíaco alterado (alteração 
no eletrocardiograma ECG), bradicardias, 
palpitações, taquicardia), pré-carga alterada, pós-
carga alterada econtratilidade alterada. 
CA: Alterações na contratilidade, frequência 
cardíaca, pós-carga, pré-carga, ritmo cardíaco e no 
volume sistólico. 
FR: A serem desenvolvidos 

Débito cardíaco diminuído 
(00029) 
 

CA: Alterações na contratilidade, frequencia 
cardíaca, alteração no ritmo cardíaco e no volume 
sistólico. 
Fatores de Risco: A serem desenvolvidos. 

Risco de débito cardíaco 
diminuído (00240) 
 

CA: agente farmacológico, hipertensão, 
tamponamento cardíaco, hipovolemia e hipoxemia. 

Risco de perfusão tissular 
cardíaca diminuída (00200) 

CD: diminuição da pressão arterial nas 
extremidades, ausência de pulsos 
periféricos, edema, pulsos periféricos diminuídos e 
dor. 
FR: Conhecimento insuficiente sobre o processo da 
doença, conhecimento insuficiente sobre os fatores 
modificáveis, entrada excessiva de sódio, estilo de 
vida sedentário 

Perfusão tissular periférica 
ineficaz (00204) 
 

CA: hipertensão arterial e procedimento 
intravascular. 
FR: Conhecimento insuficiente sobre o processo da 
doença, conhecimento insuficiente sobre os fatores 
modificáveis, entrada excessiva de sódio, estilo de 
vida sedentário 

Risco de perfusão tissular 
periférica ineficaz (00228) 
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FR: Inconsistência com o regime medicamentoso e 
ortostasia 
CA: arritmia cardíaca, desequilíbrio eletrolítico e 
troca de líquidos. 

Risco de pressão arterial 
instável (00267) 

CD: alteração no ECG, desconforto ao esforço, 
dispnéia ao esforço, fadiga, fraqueza generalizada, 
resposta anormal da frequencia cardíaca à atividade 
e resposta anormal da pressão arterial à atividade. 
FR: Desequilíbrio entre a oferta e a demanda de 
oxigênio, estilo de vida sedentário, falta de 
condicionamento físico, imobilidade. 

Intolerância a atividades 
(00092) 
 

Fatores de risco:  A serem desenvolvidos 
CA:Hipotensão, hipovolemia, hipoxemia, hipóxia, 
infecção, sepse, síndrome da resposta, inflamatória 
sistêmica (SRIS). 

Risco de choque (00026) 

FR: mobilidade prejudicada. 
CA: diagnostico atual de câncer e comorbidades 
significativas. 

Risco de tromboembolismo 
venoso (00268) 
 

CD: alteração no parâmetro fisiológico, autorrelato 
da intensidade usando escala padronizada da dor e 
autorrelato das características da dor usando 
instrumento padronizado de dor. 
FR: Agente biológico lesivo, agente físico lesivo e 
gente químico lesivo. 

Dor aguda (00132) 
 

Categoria 3- Alteração de 
estrutura e função 
cardíaca associada a 
alteração na oxigenação 
do miocárdio 

 
 
 

Alterações eletrográficas 
isquêmicas e fatais, 
Arritmias fatais 
(fibrilação 
atrial/ventricular), 
Dispnéia,  
Dor torácica, 
Alterações biomarcadores,  
Redução da pressão 
arterial, 
Redução da FEVE,  
Parada cardio-respiratória. 

 
 
 

CD: Frequencia/ritmo cardíaco alterado (alteração 
no eletrocardiograma ECG), bradicardias, 
palpitações, taquicardia), pré-carga alterada, pós-
carga alterada econtratilidade alterada. 
CA: Alterações na contratilidade, frequência 
cardíaca, pós-carga, pré-carga, ritmo cardíaco e no 
volume sistólico 
FR: A serem desenvolvidos 

Débito cardíaco diminuído 
(00029) 
 

CA: Alterações na contratilidade, frequencia 
cardíaca, alteração no ritmo cardíaco e no volume 
sistólico. 

Risco de débito cardíaco 
diminuído (00240) 
 

CA: Alterações na contratilidade, frequencia 
cardíaca, alteração no ritmo cardíaco e no volume 
sistólico. 
Fatores de Risco: A serem desenvolvidos 

Risco de perfusão tissular 
cardíaca diminuída (00200) 
 

CD:Capacidade vital diminuída, diâmetro 
anteroposterior do tórax aumentado, diminuição da 
pressão expiratória, diminuição da pressão 
inspiratória, dispnéia, excursão torácica alterada, 
fase de expiração prolongada, ortopnéia, padrão 
respiratório anormal, respiração com os lábios 
franzidos, taquipnéia, uso da musculatura acessória 
para respirar, ventilação-minuto diminuída. 
FR: Ansiedade, dor, fadiga, fadiga da musculatura 
respiratória, hiperventilação. 

Padrão respiratório ineficaz 
(00032) 
 

CD: diminuição da pressão arterial nas 
extremidades, ausência de pulsos 
periféricos, edema, pulsos periféricos diminuídos e 
dor. 

Perfusão tissular periférica 
ineficaz (00204) 
 

CA: hipertensão arterial e procedimento 
intravascular. 

Risco de perfusão tissular 
periférica ineficaz (00228) 
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FR: Inconsistência com o regime medicamentoso e 
ortostasia 
CA: arritmia cardíaca, desequilíbrio eletrolítico e 
troca de líquidos. 

Risco de pressão arterial 
instável (00267) 

CD: alteração no ECG, desconforto ao esforço, 
dispnéia ao esforço, fadiga, fraqueza generalizada, 
resposta anormal da frequencia cardíaca à atividade 
e resposta anormal da pressão arterial à atividade. 
FR: Desequilíbrio entre a oferta e a demanda de 
oxigênio, estilo de vida sedentário, falta de 
condicionamento físico, imobilidade. 

Intolerância a atividades 
(00092) 
 

CD: alteração no parâmetro fisiológico, autorrelato 
da intensidade usando escala padronizada da dor e 
autorrelato das características da dor usando 
instrumento padronizado de dor. 
FR: Agente biológico lesivo, agente físico lesivo e 
gente químico lesivo. 

Dor aguda (00132) 
 

Fatores de Risco: A serem desenvolvidos 
CA:Hipotensão, hipovolemia, hipoxemia, hipóxia, 
infecção, sepse, síndrome da resposta, inflamatória 
sistêmica (SRIS). 

Risco de choque (00026) 
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APÊNDICE D – Mapeamento das Intervenções de enfermagem encontradas na revisão 

sistemática mapeadas para NIC 

 

A descrição das intervenções NIC foi realizada em ordem alfabética, a fim de 

facilitar o entendimento e a busca das intervenções e suas atividades. 

 
Intervenção da 

NIC 
 

Atividades 

Administração de 
medicamentos 2300 

- Administrar medicamentos precritos, checar prescrição médica; 
- Administrar os medicamentos conforme prescrição médica: digitálicos, 
antiarrítmicos, diuréticos, ansiolíticos, hipotensores, antieméticos; 
- Administrar quimioterápicos  
 

Controle da náusea 1450 - Administração de anti- eméticos 
- Monitorar os efeitos do controle da náusea 
- Atentar para questão nutricional 
 

Conduta da radioterapia 
6600 

- Monitorar a toxicidade cardíaca e de outros orgãos; 
- Monitorar para efeitos adversos e efeitos tóxicos do tratamento, 
- Fornecer informação ao paciente e à família sobre o efeito da radiação sobre as 
células malignas, 
- Monitorar quanto a alterações na integridade da pele e tratá-las 
apropriadamente, 
- Monitorar o paciente quanto a anorexia, náusea, vômitos, mudanças no 
paladar, esofagite, diarreia, conforme apropriado 
- Promover ingestão de líquidos e alimentos adequada, 
- Auxiliar o paciente no controle da fadiga, planejando repousos frequentes, 
espaçando atividades e limitando as demandas diárias, conforme apropriado, 
- Monitorar quanto a sinais e sintomas de infecção sistêmica, anemia e 
sangramentos, 
- Orientar sobre precauções sobre neutropenias ou sangramentos, quando 
indicado, 
- Orientar os sobreviventes de longo prazo e suas famílias sobre a possibilidade 
de outras malignidades e a importância de relatar um aumento da 
suscetibilidade a infecções, fadiga ou sangramentos. 
 

Controle da dor 1400 - Realizar uma avaliação completa da dor incluindo local, características e 
fatores precipitadores início/duração, frequência, qualidade, intensidade e 
gravidade; 
- Assegurar cuidados analgésicos para o paciente; 
- Monitorar o nível de dor torácica, dispneia, frequência cardíaca, respiratória; 
 

Controle da quimioterapia 
2240 

- Monitorar e registrar dose, via e velocidade de infusão do quimioterápico; 
- Monitorar a toxicidade cardíaca e de outros orgãos; 
- Implementar rotina de verificação de sinais vitais na infusão dos 
quimioterápicos: aferição antes, durante, ao término e uma hora após o término 
da infusão, ou manter monitorização; 
- Observar sinais e sintomas de alteração cardíaca durante e após a aplicação de 
quimioterápico cardiotóxico; 
- Anotar e controlar rigorosamente todas as aplicações e respectivas doses de 
antineoplásicos efetuadas, especialmente os cardiotóxicos, de forma a não  
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exceder a dose máxima cumulativa permitida; 
- Aplicar os quimioterápicos cardiotóxicos com especial cautela, em especial 
aos pacientes com história de radioterapia torácica, problemas cardiovasculares 
prévios e fatores de risco; 
- Reconhecer precocemente os sinais e sintomas da cardiotoxicidade; 
- Reduzir a dosagem das drogas cardiotóxicas ou suspendê-las, conforme 
recomendação médica; 
- Anotar e controlar rigorosamente todas as aplicações e respectivas doses de 
antineoplásicos efetuadas, especialmente os cardiotóxicos, de forma a não 
exceder a dose máxima cumulativa permitida; 
- Orientar o paciente a relatar imediatamente febres, calafrios, hemorragias 
nasais, hematomas excessivos e fezes escurecidas, 
- Instituir precauções para neutropenia e sangramento, 
- Monitorar o estado nutricional e peso, 
- Monitorar quanto a indícios de infecção da mucosa oral. 
 

Controle de arritmias 4090 - Monitorar o nível de dor torácica, dispneia, frequência cardíaca, palpitação 
respiratória; 
- Monitorar a resposta hemodinâmica à arritmia; 
- Verificar o histórico do paciente e familiar de doenças cardíacas e arritmias, 
- Monitorar e corrigir deficits de oxigenação, desequilíbrios acidobásicos e 
desequilíbrios de eletrólitos, que podem precipitar arritmias, 
- Garantir monitoramento com ECG, 
- Monitorar as alterações do ECG que aumentam o risco de desenvolvimento de 
arritmia (ex: arritmia, segmento ST, isquemia e monitoração do intervalo QT), 
- Observar a frequência e duração da arritmia, 
- Monitorar a resposta hemodinâmica à arritmia, 
- Verificar se o paciente tem dor torácica ou síncope associada à arritmia, 
- Administrar líquidos prescritos por via intravenosa e agentes vasoconstritores, 
conforme indicado, para facilitar a perfusão tecidual, 
 

Controle hídrico 4120 - Realizar uma avaliação geral do estado hemodinâmico;  
- Manter balanço hídrico; 
- Manter o equilíbrio hídrico por administração EV de fluidos ou diuréticos; 
- Monitorar o balanço hídrico dos pacientes com alterações cardíacas; 
- Monitorar o estado de hidratação (ex: umidade das mucosas, adequação de 
pulso e pressão arterial ortostática), conforme apropriado, 
- Monitorar resultados laboratoriais relativos à retenção de líquidos, 
- Monitorar sinais vitais, conforme apropriado, 
- Monitorar o estado nutricional. 
 

Cuidados cardíacos: fase 
aguda 4044 

- Realizar ECG; 
- Interpretar resultado de ECG; 
- Encaminhar paciente para realização de ECO; 
- Interpretar resultado do ECO; 
- Avaliar a função cardíaca e estado cardiovascular; 
- Monitorar frequência cardíaca, palpitação respiratória; 
- Fornecer conforto e manter o paciente em posição de Fowler, para diminuir os 
trabalhos cardíacos e pulmonar. 
- Monitorar a ocorrência de dispneia, fadiga, taquipnéia e ortopnéia. 
•Avaliar quaisquer episódios de dor no peito (ex: intensidade, localização, 
irradiação, duração, fatores precipitantes e de alívio) 
•Realizar avaliação abrangente da circulação periférica (i.e., verificar pulsos 
periféricos, edema, enchimento capilar, cor e temperatura da extremidade)  

- Monitorar os sinais vitais com frequência 
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Identificação de risco 6610 - Identificar fatores de risco cardiovasculares; 
- Identificar comorbidades e acompanhar o tratamento; 
- Buscar história pregressa de doença cardiovascular; HAS, IAM, IC e 
cardiopatias; 
- Rever a história de saúde e documentos pregressos quanto a evidências de 
diagnósticos e tratamentos médicos e de enfermagem prévios; 
- Verificar a adesão aos tratamentos das comorbidades. 
 

Interpretação de dados 
laboratoriais 7690 

- Interpretar resultado dos marcadores cardíacos (Troponina I, Troponina T, 
BNP, NTpro-BNP); 
- Interpretar dados laboratoriais e bioquímicos 
- Analisar criticamente os resultados, 
- Monitorar os resultados sequenciais. 
 

Monitoração de sinais vitais 
6680 

- Monitorar pressão arterial, observar oscilações 
- Monitorar frequência e rítmo cardíáco e respiratório 
- Implementar rotina de verificação de sinais vitais na infusão dos 
quimioterápicos: aferição antes, durante, ao término e uma hora após o término 
da infusão, ou manter monitorização; 
 

Monitoração respiratória 
3350 

- Monitorar o nível de dor torácica, dispneia, frequência cardíaca, respiratória; 
- Fornecer conforto e manter o paciente em posição de Fowler, para diminuir os 
trabalhos cardíacos e pulmonar. 
- Avaliar padrão respiratório e sinais de TEP; 
- Administrar oxigenioterapia para aliviar o desconforto respiratório; 
 

Precauções cardíacas 4050 - Avaliar o paciente quanto a comportamentos de risco associados a eventos 
cardíacos adversos (p. ex., tabagismo, obesidade, estilo de vida sedentário, 
pressão arterial elevada, histórico de eventos cardíacos anteriores, história 
familiar de eventos cardíacos) 
- Orientar o paciente e a família quanto a terapias para reduzir o risco cardíaco 
(ex: terapias medicamentosas, monitoração da pressão arterial, restrições 
hídricas, restrições de álcool, reabilitação cardíaca) 
 

Precauções circulatórias 
4070 

- Realizar uma avaliação abrangente da circulação periférica (i.e., verificar 
pulsos periféricos, edema, enchimento capilar, cor, temperatura da extremidade 
e índice tornozelo-braquial, se indicado), 
- Manter hidratação adequada para prevenir aumento da viscosidade sanguínea, 
- Monitorar as extremidades para detecção de áreas de calor, vermelhidão, dor 
ou inchaço. 
 

Precauções contra embolia 
4110 

Avaliar criteriosamente qualquer relato de começo de sibilos, hemoptise, ou dor 
à inspiração; no peito, ombros, costas ou pleurítica; dispneia, taquipneia, 
taquicardia e síncope, dor em membros inferiores e empastamento. 
- Realizar uma avaliação completa da circulação periférica  
- Iniciar o regime apropriado de tromboprofilaxia  
- Administrar anticoagulantes de baixa dosagem profiláticos e/ou a medicação 
antiplaquetária  
- Manter meia elástica de compressão gradual ou mangas de compressão para 
evitar o desenvolvimento de síndrome pós-trombótica, que é causada por 
coágulos de longa data na extremidade afetada e fluxo venoso reduzido, 
- Evitar massagear ou comprimir os músculos dos membros afetados. 
 

Precauções contra 
sangramento 4010 

- Monitorar efeitos colaterais do medicamento anticoagulante; 
- Observar sinais de sangramento ou hemorragia; 
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Reconciliação de 
medicamentos 2395 
 

- Utilizar ferramenta padronizada para obter todas as informações de 
medicamentos utilizadas pelo paciente; 
- Implementar um sistema de alerta e sinalização em prontuário eletrônico em 
relação a interação medicamentosa; 
- Utilizar sinalizadores em prontuários quando uso de medicação cardiotóxica; 
- Comparar a lista de medicamentos com as indicações e histórico clínico para 
assegurar que a lista é precisa e completa; 
- Documentar história completa dos medicamentos utilizados. 
 

Regulação hemodinânica 
4150 

- Realizar uma avaliação geral do estado hemodinâmico;  
- Manter balanço hídrico; 
- Manter o equilíbrio hídrico por administração EV de fluidos ou diuréticos; 
- Monitorar os níveis de eletrólitos, 
- Administrar medicação vasodilatadora e vasoconstritora; 
- Reconhecer a presença sinais de alerta e sintomas precoces de 
comprometimento do sistema hemodinâmico; 
- Monitorar os sinais e sintomas de problemas no estado de cardiovascular; 
- Monitorar a resistência vascular sistêmica e vascular, 
- Monitorar débito e índice cardíacos e índice do trabalho cardíaco do ventrículo 
esquerdo; 
-Monitorar sinais vitais. 
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APÊNDICE E – Tutorial para preenchimento do Protocolo assistencial de enfermagem 

para pacientes adultos submetidos à terapia oncológica cardiotóxica 

 

O correto preenchimento do Protocolo assistencial de enfermagem para pacientes 

sumbetidos à terapia oncológica cardiotóxica está diretamente relacionado à 

implementação do processo de enfermagem avançado, dispondo dos Sistemas de 

Linguagem Padronizadas de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem da 

NANDA-I, NIC e NOC respectivamente. Portanto, deve-se: 

 

 Realizar anamnese/ Histórico/ Coleta de dados do paciente adulto submetido à 

terapia oncológica cardiotóxica; 

 

 Avaliar todos os itens descritos no Protocolo diante do registro de admissão do 

paciente oncológico com risco de desenvolver a cardiotoxicidade, relacionados a: 

dados de identificação, sinais vitais, história pregressa, riscos cardiovasculares, 

história oncológica, descrição dos quimioterápicos já utilizados e radioterapia 

realizada anteriormente, atentando para os cardiotóxicos, história familiar, 

tratamento oncológico a ser realizado, com descrição de todos os quimioterápicos e 

sinalização dos quimioterápicos cardiotóxicos e descrição do tratamento 

radioterápico a ser realizado descrevendo localização, dose e número de sessões 

necessárias. 

 

 Examinar e avaliar o paciente quanto aos 12 domínios descritos por NANDA-I: 

 

Domínio 1 - Promoção da saúde 

Domínio 2 - Nutrição 

Domínio 3 - Eliminação e troca 

Domínio 4 - Atividade e repouso 

Domínio 5 - Percepção/cognição 

Domínio 6 - Autopercepção 

Domínio 7 - Relacionamento de papel 

Domínio 8 - Sexualidade 
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Domínio 9 - Enfrentamento/tolerância ao estresse 

Domínio 10 - Princípios de vida 

Domínio 11- Segurança/proteção 

Domínio 12 - Conforto 

 

OBS: O Domínio 13 da NANDA-I direcionado ao crescimento e desenvolvimento infantil, 

não se aplica a população estudada, portanto, não foi utilizado; 

 

 Realizar a análise dos resultados de exames, laboratoriais, bioquímicos, 

biomarcadores, ECG, ECO, RM cardíaca e outros; 

 

 Identificar os principais problemas e riscos do paciente avaliado; 

 

 Definir os diagnósticos de enfermagem da NANDA- I prioritários para avaliação e 

manejo do paciente oncológico submetido à terapia oncológica cadiotóxica; 

 

 Atentar para as características e componentes do diagnóstico de enfermagem 

NANDA-I, definição, características definidoras, fatores relacionados, fatores de 

risco e condições associadas; 

 

OBS: Encontram-se, previamente, descritos 12 Diagnósticos de enfermagem para 

avaliação e manejo do paciente adulto submetido à terapia oncológica cardiotóxica, porém 

outros diagnósticos de enfermagem podem ser identificados pelo enfermeiro. Diante disso, 

um local específico foi destinado para a descrição de outros possíveis diagnósticos de 

enfermagem encontrados. 

 

 Realizar uma avaliação do estado atual do paciente e definição do resultado 

esperado (estado final), dentro de uma escala de 1 a 5 pontos, para comparar o 

resultado avaliado atualmente com o resultado final após a implementação 

intervenção de enfermagem, determinando a eficácia da intervenção no resultado. 

Quando o resultado final identificado atingir 5 pontos, é considerado que esse 



 
 
 

150 
 

problema encontra-se resolvido e o paciente deixa de apresentar esse diagnóstico de 

enfermagem da NANDA-I. 

 

 Realizar a avaliação dos resultados da NOC antes da determinação das intervenções 

de enfermagem.  

 

 Deliberar as intervenções de enfermagem e atividades da NIC pertinentes aos 

Diagnósticos de enfermagem NANDA-I que possam trazer os melhores resultados 

de enfermagem para o paciente adulto submetido à terapia oncológica cardiotóxica. 

 

OBS: A fase de validação do protocolo assistencial de enfermagem para pacientes adultos 

submetidos à terapia oncológica ocorrerá no futuro, assim como, o desenvolvimento de um 

software para a implementação eletrônica do protocolo. A implementação desse protocolo, 

somente, poderá ocorrer após a validação do mesmo e com a autorização da autora. 

 

OBS: A periodicidade das consultas de enfermagem e avaliação dos resultados será 

definida, também, no futuro, de acordo com a validação do Protocolo, uma vez que estão 

diretamente relacionadas ao tipo de câncer, quadro clínico do paciente, fatores de risco e 

tratamento oncológico proposto. 

 

OBS: A fim de trazer maior clareza e objetividade ao protocolo assistencial de enfermagem 

para pacientes em terapia oncológica cardiotóxica foi realizada uma representação 

esquemática do fluxo de ações do Protocolo, a partir da utilização de um software 

específico para criação de fluxogramas: BIZAGI, o qual permitiu uma visão global do 

processo. O fluxograma deve ser seguido do momento da admissão, avaliação e manejo do 

paciente oncológico ao serviço de saúde.  
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APENDICE F – Systematic Review 
 
 
Nursing interventions for patients in cardiotoxic oncology therapy: a systematic 

review 

 
ABSTRACT 

Aims and objectives: To analyse the effectiveness of nursing interventions in the care of 

patients in cardiotoxic oncology therapy. Background: Cardiotoxicity is one of the main 

problems in cancer treatment. Among its major cardiovascular manifestations, the most 

serious is heart failure, whose onset may compromise the effectiveness of cancer treatment, 

cure or cancer control. Design: Systematic review. Methods: Systematic review conducted 

under the methodological recommendations of the Joanna Briggs Institute. The following 

databases were searched: LILACS, PubMed, Scopus, CINAHL, Cochrane Collaboration, 

and the thesis and dissertation libraries of Brazilian universities. The inclusion criteria were 

studies that assessed nursing interventions for patients undergoing cardiotoxic oncology 

therapy. All included studies were assessed by two independent reviewers. The checklist 

used was PRISMA. Results: The protocol was registered in the international prospective 

register of systematic reviews under number CRD4201809053. The eight selected studies 

were of sufficient methodological quality for inclusion in the qualitative synthesis but did 

not generate data for a meta-analysis, as they addressed different diagnoses, treatments, 

interventions, and outcomes. The studies were categorised into three broad categories 

according to the analysis of the study results. Using a nursing-specific taxonomy, it was 

possible to identify nursing interventions for patients undergoing cardiotoxic oncology 

therapy. Conclusions: Primary research in this area is still scarce, and there is a high risk 

of bias, as the studies address different diagnoses, treatments, interventions, and outcomes, 

which hinders synthesis of the available evidence and clinical decision-making for patients 

undergoing cardiotoxic oncology therapy. Relevance to clinical practice: Adequate 

implementation of nursing interventions for cancer patients receiving cardiotoxic therapy 

allows for a reduction in the variability of carer actions, improvement of professional 

qualification for clinical decision making in cases of acute and late risks, increases risk 

prevention and early detection of cardiotoxicity. 

 

KEYWORDS: antineoplastic agents, nursing, cardiotoxicity 
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IMPACT STATEMENT 

 

Despite the recent emphasis on cardio-oncology, there have been no studies of 

nursing interventions in patients undergoing cardiotoxic oncologic therapy. This study 

elucidated and synthesised nursing interventions that may be effective in the management 

of such patients. 

The implementation of nursing interventions in patients receiving cardiotoxic 

oncologic therapy aims to improve the quality of nursing care and the safety of patients 

and professionals by reducing the variability of care actions and improving the 

qualification of professionals in clinical decision-making. 

Such implementation represents an innovation in cancer patient care and 

contributes to the advancement of nursing knowledge and greater visibility of nursing in 

the health policy setting. 

 

INTRODUCTION 

 

Cancer is now the second largest cause of death worldwide, with 9.6 million 

deaths/year; it is second only to cardiovascular disease. It is estimated that by 2030, there 

will be 27 million incident cases of cancer worldwide, 17 million deaths and 75 million 

people living with cancer annually (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva, 2018; Organização Mundial da Saúde, 2018). 

 Changes in the demographic profiles of countries, urbanisation and 

industrialisation, and advances in science and technology provide some explanation for this 

epidemiological change over the years. New lifestyles and exposure to risk factors specific 

to the contemporary world have contributed to the increased incidence of cancer (Instituto 

Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, 2018). 

Over the past 20 years, as a consequence of technological modernisation and 

advances in anticancer treatment, the survival rate of cancer patients has increased 

significantly. To achieve this result, however, a considerable price has been paid in terms of 

the severity of side effects caused by intensive treatment (Cardinale & Sandri, 2010; 

Clarke & Lenihan, 2015; Ewer et al., 2011; Filho et al., 2011; Khakoo et al., 2011). 
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Given the increased incidence of cancer worldwide, greater investment in oncology 

is necessary. During the first decade of the 21st century, a significant number of issues 

arose regarding the relationship between cardiovascular disorders and cancer treatment. 

The mechanisms of action of antineoplastic treatment vary and include cell apoptosis, 

fibrosis, acceleration of atherogenesis, cell inflammation, and calcification. In the heart, 

these mechanisms have toxic effects, known as cardiotoxicity. Cell death may lead to a 

terminally differentiated organ with myocardial dysfunction, limited proliferative potential, 

consequent ventricular and systolic dysfunction, and even heart failure (Banchs, Jefferies, 

Plana, & Hundley, 2011; Clarke & Lenihan, 2015; Filho et al., 2011; Khakoo et al., 2011; 

Yeh & Bickford, 2009). 

Currently, cancer patients are seen as carriers of a chronic disease that, during 

treatment, may present with significant acute and chronic side effects, such as 

cardiovascular changes. The trend of using progressively larger doses of cardiotoxic 

chemotherapeutic agents, the introduction of new antitumour agents that are also harmful 

to cardiac cells, the chemotherapy interactions, and the combination with radiation therapy 

can cause harmful effects to cardiac cells. Additionally, regardless of the cancer prognosis, 

cardiotoxicity has a direct impact on patient survival and quality of life (Cardinale & 

Sandri, 2010; Clarke & Lenihan, 2015; Cutter et al., 2011; Filho et al., 2011; Khakoo et al., 

2011; Tsimberidou et al., 2011). 

In care practice, with improvements in patient survival rates, the cardiovascular 

effects of anticancer therapy are becoming increasingly relevant. Unfortunately, 

interventions or treatments that do not pose risks to patients are still not available. Thus, 

there is a clear need to balance the goals of cancer treatment—destroying the largest 

number of cancer cells and inhibiting cell division, vascularisation, and tumour cell 

dissemination—with the goals of cardiology, which are to protect the heart from cancer- 

and cancer treatment-related damage. The integration of cardiology and oncology is 

directly responsible for reducing adverse cardiovascular effects and obtaining better results 

in cardiotoxic oncologic treatments (Banchs et al., 2011; Cardinale & Sandri, 2010; Clarke 

& Lenihan, 2015; Ewer et al., 2011; Filho et al., 2011; Yeh & Bickford, 2009). 

For this reason, the search for knowledge in cardio-oncology aims to obtain more 

information about the risks of cancer therapy, enable decision-making based on these risks, 

allow control of cumulative chemotherapy doses, improve radiotherapy planning with 
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more sophisticated and less harmful doses, improve cardiac monitoring during and after 

cancer treatment, and, in particular, increase the capacity for cardiac risk prevention and 

early cardiotoxicity detection in cancer patients in order to ensure access to safer treatment 

and quality care associated with screening and specific interventions (Cardinale & Sandri, 

2010; Clarke & Lenihan, 2015; Cutter et al., 2011; Ewer et al., 2011; Filho et al., 2011; Yeh 

& Bickford, 2009). 

In this context, nursing plays an essential role because nursing interventions 

directly provide comfort, safety, and quality of life to cancer patients. The care of these 

patients must therefore be based on scientific evidence. Without effective monitoring and 

management, cardiotoxicity may compromise the effectiveness of oncological treatment 

and/or cause it to be interrupted, which can compromise cancer cure or control (Banchs et 

al., 2011; Cardinale & Sandri, 2010; Clarke & Lenihan, 2015; Cutter, Darby, & Yusuf, 

2011; Ewer, Swain, Cardinale, Fadol, & Suter, 2011; Filho et al., 2011; Tsimberidou, 

Minotti, & Cardinale, 2011; Yeh & Bickford, 2009). 

            However, few studies have been conducted by nurses in Brazil and worldwide that 

can assist professionals in caring for cancer patients from the perspective of cardiotoxicity. 

Improved knowledge in this emerging field of cardio-oncology nursing is extremely 

important to facilitate diagnostic reasoning in nursing and clinical decision-making in 

cases of acute and delayed risk, thereby improving cardiac risk prevention. It also 

facilitates early detection of cardiotoxicity in cancer patients, thereby guaranteeing access 

to safer treatment and quality care combined with screening and specific nursing 

interventions. This study aimed to perform a systematic search of the literature on the 

effectiveness of nursing interventions in the care of patients undergoing cardiotoxic 

oncology therapy. 

 

AIMS AND METHODS 

 

Design 

 

This was a systematic review conducted in accordance with the methodological 

recommendations of the Joanna Briggs Institute (JBI) - Evidence Synthesis Groups. It was 

registered in the International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) 
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platform. The checklist used was guidelines for systematic reviews and meta-analyses, 

PRISMA, see Supplementary File 1. 

 

Eligibility criteria 

 

Inclusion criteria: studies of patients undergoing cardiotoxic oncology therapy, 

regardless of age, that assessed the effect of nursing interventions; randomised controlled 

clinical trials with experimental or quasi-experimental design; time series or case-control 

studies; indexed in databases and published in English, Spanish, or Portuguese, without 

time limit; and theses, dissertations, books, and grey literature.  

 Exclusion criteria: studies without clear methodology and that did not address the required 

subject. 

 

Search strategy 

 

The evidence search was carried out between the months of October and December 

2018 using the following databases: Public Medline (PubMed), Cochrane Collaboration, 

Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS), Scopus, and 

Cumulative Index to Nursing & Allied Health (CINAHL). Additionally, a search was 

performed of the thesis and dissertation databases of the following Brazilian universities: 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Universidade de São Paulo (USP), and Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). After searching all databases, the references of the selected articles were also 

searched. 

The study used the PICO strategy (Patient, Intervention, Comparison, and 

Outcomes) as a guide for conducting the search based on the research question (Santos, 

Pimenta, & Nobre, 2007). The research question was as follows: Which nursing 

interventions are effective for cancer patients at risk of developing cardiotoxicity? 

The definition of controlled descriptors was referenced by the Health Sciences 

Descriptors (DeCS) and Medical Subject Heading (MeSH) terms. Delimiting operators 

were used, represented by the connector terms AND and OR. AND was used in cases of 

restrictive combination, and OR was used in cases of additive combination (Santos et al., 
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2007). The terms were interrelated in the following final (P) AND (I) AND (C) AND (O) 

strategy: P- "neoplasms", "medical oncology", "antineoplastic agents"; I- "nursing", 

"nursing assessment", "oncology nursing", "cardiovascular nursing"; C- a descriptor was 

not used as all interventions were considered; O- "cardiotoxicity". The complete eletronic 

search strategy used in PubMed was: ((((((((neoplasms) OR medical oncology) OR 

antineoplastic agents) OR drug therapy) AND nursing) OR nursing assessment) OR 

oncology nursing) OR cardiovascular nursing) AND cardiotoxicity)))))))). 

 

Study quality assessment 

 

All included studies were assessed by two independent reviewers, trained by JBI in 

its validation methodology. They used a Joanna Briggs Institute Meta-Analysis of Statistics 

Assessment and Review Instrument (JBI-MAStARI) critical validation check list for 

randomised and pseudo-randomised studies. Discordant results were resolved by 

discussion between the reviewers. Studies that met at least 50% of the instrument's criteria 

were considered for the synthesis. 

 

Data extraction and synthesis of results 

 

Data were independently extracted using the JBI-MAStARI data extraction tool. 

Details on the interventions, study population, methods, and results of the reviewed studies 

were included. Due to the heterogeneity of data (samples, diagnoses, interventions, 

analysed outcomes, and follow-up period), a meta-analysis could not be performed because 

the studies discussed the effects of different interventions on different outcomes. The 

characteristics and results of the studies were synthesised and analysed in narrative form. 

In the eight studies found, the described interventions were not directed to nursing actions, 

and association with the Nursing Interventions Classification (NIC) was required for 

analysis and interpretation of the studies found. The studies were categorised according to 

the proposed interventions. 
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RESULTS 

 

Sixty-five articles were found. Nine of these were duplicated, and 48 articles did 

not meet the inclusion criteria, leaving eight eligible articles, as shown in the PRISMA 

flow diagram in Figure 1 (Moher et al., 2009). 

All eight articles reached the methodological standard for inclusion in the 

qualitative synthesis but did not generate data for a meta-analysis. The protocol was 

registered in the PROSPERO database under number CRD4201809053. 

The eight articles selected for synthesis included three clinical trials and five 

observational studies; the latter included two cohort, one cross-sectional, one retrospective, 

and one prospective study. The characteristics of each study, including the country in 

which it was conducted, year of publication, authorship, method, tested interventions, and 

results obtained, are provided in Table 1. 

There was a lack of nursing clinical trials. In the eight selected studies, the 

interventions were not exclusively directed to nursing actions. After thorough analysis and 

interpretation of the selected studies, it was necessary to use the NIC taxonomy to identify 

the nursing interventions pertinent to the care of patients receiving cardiotoxic cancer 

therapy, as described in Table 2. 

 

DISCUSSION 

 

It was observed that the production of clinical research in this area is still scarce. 

There was great variability in the included studies in terms of samples, diagnoses, 

treatments, interventions, and outcomes, which made synthesising evidence difficult. This 

is reflected in the high risk of bias and precluded the performance of a meta-analysis. 

Content analysis of the eight selected studies resulted in three broad categories: 

category 1, analysis of clinical, laboratory, and imaging tests; category 2, cardiotoxicity 

prophylaxis measures; and category 3, alert interventions and risk factors. Analysis of these 

data made it possible to identify and synthesise nursing interventions that, according to the 

NIC, were relevant to patients receiving cardiotoxic cancer therapy. 

 

  



 
 
 

158 
 

Analysis of clinical, laboratory, and imaging tests (S114, S215, S417) 

 

S114and S417referenced different chemotherapy treatments and cancers and reported 

the performance of specific clinical and laboratory tests for identifying cardiotoxicity 

resulting from cancer treatment. 

S114was a clinical trial with 62 colorectal cancer patients who were treated with 

cetuximab. They were assessed by blood collection for laboratory analysis and high-

sensitivity troponin I (TnI) one hour before and one hour after infusion of cetuximab and 

electrocardiogram (ECG) analysis. Elevated TnI Ultra was found in 20 patients (32.3%), 

with a higher incidence in patients with more than three affected organs. The most frequent 

electrocardiographic change was ST-segment depression, which occurred in 24 (38.7%) 

patients. The high TnI and the abnormal ECGs identified were transient and reversible. 

Cetuximab demonstrated cardiac safety as a single agent for patients with metastasised 

colorectal cancer (mCRC) refractory to chemotherapy. The study showed that cardiac 

event monitoring is required and that TnI and ECG can be sensitive and convenient 

approaches when monitoring for adverse events in cancer patients. 

S417was a retrospective study carried out in Turkey in 2004 that assessed 

cardiotoxicity in 22 patients with gastrointestinal cancer being treated with LV5FU2 

(folinic acid, 5-fluorouracil (5-FU) bolus and 5FU infusion on D1 and D2) by non-invasive 

methods, including echocardiogram analysis, TnI, QT interval, and QT dispersion in ECG. 

Echocardiography showed no significant change in systolic or diastolic function. In 

addition, TnI measurements were below the detectable level in all patients and in all 

measurements. However, significant prolongations of maximum QT and interval 

dispersion (QTd) were observed 24 hours after the first administration of chemotherapy. 

These events persisted and became more significant over the duration of chemotherapy 

(p<0.05). The addition of folinic acid to 5-FU had no effect on the cardiac effects of 5-FU. 

S215, conducted in Brazil in 2015, assessed drug interactions in relation to the risk 

of cardiotoxicity. It corroborated the two studies cited above. The main result was the 

increased risk of cardiotoxicity associated with patients exposed to drug interactions. 

Consequently, the study madeimportantrecommendations with regard to diagnostic 

cardiotoxicity interventions and the monitoring of patients receiving cardiotoxic cancer 

therapy: biochemical tests, use of heart rate monitors, and periodic ECGs. 
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The sensitivity of specific tests for the detection of cardiotoxicity was evident, 

namely, biochemical analysis of TnI, ECG, echocardiogram, and interventions such as 

cardiac monitoring, implementation of electronic prescription in the hospital environment, 

and potential drug interaction alert systems. 

It is currently believed that cardiotoxicity should be identified by clinical and 

laboratory tests that are used for the diagnosis and verification of cardiac damage. 

However, the protocols are not yet well defined. The most common methods and their 

advantages and limitations have been recently described by the European Society of 

Cardiology, which highlighted the importance of performing echocardiography, cardiac 

scintigraphy, and cardiac magnetic resonance imaging (MRI) and the measurement of 

cardiac biomarkers (TnI/T, BNP and NT- proBNP) (Zamorano et al., 2016). 

Echocardiogram is considered to be themost widely used method, with some 

specialised areas performing assessment of cardiac function every three months. The test is 

indicated when there is clinical suspicion of cardiotoxicity. Other services have used 

echocardiography with strain analysis to promote the early identification of ventricular 

changes before deterioration of the left ventricular ejection fraction (LVEF).  Myocardial 

scintigraphy or MRI may also be used but are more expensive. For follow-up purposes, it 

is recommended that all cancer patients undergo ECG and echocardiography. Each session 

should include a detailed physical examination, with special attention to cardiac issues. Re-

assessment should take place annually after chemotherapy, with ECG and transthoracic 

echocardiography (Hajjar, Filho, & Hoff, 2018). 

A recent Brazilian review published in February 2019 analysed different imaging 

methods with respect to critical analysis, accuracy, limitations, and clinical perspectives in 

the diagnosis and monitoring of left ventricular dysfunction caused by chemotherapy. Two-

dimensional (2D ECHO) and three-dimensional (3D ECHO) echocardiography, two-

dimensional myocardial strainimaging, radionuclide ventriculography (RVG), 

echocardiography, cardiac MRI, and cardiac computed tomography were analysed. 

Monitoring of LVEF by 2D ECHO is the most feasible strategy for detecting 

chemotherapy-related cardiovascular disease. 3D ECHO was considered the method of 

choice when considering accuracy, availability, repetition constraints, and ease of 

execution. The left ventricular (LV) longitudinal global systolic strain was considered the 

best myocardial deformation parameter for detecting subclinical LV dysfunction. RVG 
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showed high diagnostic accuracy for ventricular dysfunction and may be considered an 

alternative for cases of doubt on echocardiography. MRI aids in the differential diagnosis 

with other causes of cardiomyopathy (Ribeiro, Jorge, Nacif, & Martins, 2018). 

 

Cardiotoxicity prophylaxis measures (S215, S316, S518, S619)  

 

After identifying that drug interaction presents an increased risk of cardiotoxicity, 

S215 recommended the implementation of electronic prescriptions with a potential drug 

interaction alert system as a prophylactic measure. 

S316was performed in the US in 2005 and assessed the efficacy of daily doses of 

low-dose aspirin (81 mg orally) in reducing the incidence of venous thromboembolic 

events (VTEs) in 103 patients with multiple myeloma (MM) receiving liposomal 

doxorubicin, vincristine, and dexamethasone plus thalidomide (DVDT). Aspirin was added 

to this treatment regimen. Following the multivariate time-to-event analysis, the use of 

aspirin continued to be associated with a lower relative risk of VTEs (hazard ratio, 0.22; 

confidence interval, 0.10-0.47; p<0.001) and with the composite end point (hazard ratio, 

0.28; confidence interval, 0.15-0.51; p<0.001). The low daily aspirin dose administered to 

patients with newly diagnosed and relapsed or refractory MM who were receiving DVDT 

reduced the incidence of VTEs without increased bleeding complications. 

S518was a cohort study performed in China in 2014 that investigated the incidence 

of cardiotoxicity over five years of treatment with trastuzumab and the associated risk 

factors. The incidence of cardiotoxicity was assessed in 415 patients diagnosed with early 

breast cancer who received trastuzumab and in those who did not. It was found that 

combining taxanes with trastuzumab may reduce the likelihood of cardiotoxicity. However, 

almost all current adjuvant treatment regimens include anthracyclines. Adjuvant 

anthracyclines in lower doses do not increase the risk of cardiotoxicity and may be a safe 

and effective option for patients who received trastuzumab, which confirms the dose-

dependent power of anthracyclines. 

S619 was an experimental study conducted in the United States that assessed 274 

patients with metastatic breast cancer treated with FAC (5-fluorouracil, doxorubicin, and 

cyclophosphamide) and tamoxifen in different forms. Doxorubicin was administered in 

bolus form to 133 patients on a continuous infusion schedule of 48 hours (79 patients) or 
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96 hours (62 patients). The doxorubicin administered by continuous infusion was less 

cardiotoxic than that administered in bolus form, with a >75% reduction in the frequency 

of congestive heart failure. Doxorubicin administered by continuous intravenous infusion 

for 48 hours or 96 hours was safer and better tolerated than doxorubicin administered in 

bolus form. 

Current references corroborate the findings of S619 in relation to the chemotherapy 

application regimen; high peak serum levels of the drug, as occurs when applied as bolus 

or flush injection, every three weeks, increase the risk of cardiotoxicity. It is recommended 

that lower weekly doses be administered or that administration takes place by continuous 

infusion in order to reduce risk without affecting the antitumour properties of the treatment 

(Albuquerque et al., 2014; Hajjar et al., 2018). 

The current cardio-oncology management manuals refer to the fact that the 

cardiotoxic effects of cancer treatment can potentially be reduced and prevented by the 

concomitant use of certain drugs, such as angiotens in-converting enzyme (ACE) 

inhibitors, angiotensin receptor blockers (ARBs), beta-blockers, or statins. Antiplatelet or 

anticoagulant treatment may be indicated in patients with a hypercoagulable state 

associated with cancer or its treatment, and the use of liposomal anthracycline and 

dexrazoxane is cardioprotective in relation to anthracyclines (Albuquerque et al., 2014; 

Hajjar et al., 2018; Moretti & Rached, 2016). 

With the advancement of cancer treatment, the prevention and control of 

cardiotoxicity in cancer patients are increasingly critical. Unlike traditional chemotherapy, 

which targets the basic processes found in most cells, a new type of chemotherapy is aimed 

at deregulated processes specifically in cancer cells, leading to an increase in the drug's 

effects and a reduction in side effects and toxic effects. Examples include monoclonal 

antibodies and tyrosine kinase inhibitors. Another attempt to reduce toxic effects with the 

help of nanoparticles involves the development of a drug delivery mechanism that 

specifically targets cancer cells (Hajjar et al., 2018). 

In regard to cardiotoxicity prophylaxis, health education is also considered 

essential. This includes encouragement to perform regular physical activity, the 

maintenance of a healthy lifestyle, balanced diet, weight control, performing regular 

cardiac and biomarker tests, and the association of other drugs, as discussed above 

(Albuquerque et al., 2014; Hajjar et al., 2018; Moretti & Rached, 2016). 
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Alert interventions and risk factors (S215, S518, S619, S720 and S821) 

 

S215found that on the day of haematopoietic stem cell transplantation (HSCT), 

patients are highly exposed to drug interactions that are considered clinically significant, 

and the presence of chronic comorbidities worsens this situation. Thirty-three of the 40 

patients analysed (82.5%) were exposed to drug interactions. Most cases were classified as 

high severity (80.9%). The main result was that all patients exposed to the drug interaction 

showed an increased risk of cardiotoxicity, mainly due to the use of enzyme inhibitors and 

substrates, many of which are part of standard clinical protocols. 

Confirming the importance of the results found in S215, a recent review identified 

and detailed that onco-pharmacovigilance is an essential indicator of the risk of 

cardiotoxicity in clinical practice (Raschi & De Ponti, 2012). 

In S619, bolus administration of doxorubicin was more cardiotoxic than was 

doxorubicin administered by continuous infusion, with higher peak serum levels of this 

chemotherapeutic agent being related to a higher incidence of heart failure. This finding 

was already discussed in the previous category. 

In S518, factors were identified that may increase the risk of cardiotoxicity, 

including a history of coronary artery disease or the use of anthracyclines for more than 

four cycles, with a total cumulative dose of >450-500mg/m2. Patients treated with adjuvant 

radiation therapy were almost twice as likely to develop cardiotoxicity. A possible 

association was observed between radiation and the risk of cardiotoxicity related to 

trastuzumab. The incidence of cardiotoxicity in patients treated with trastuzumab was 

significantly higher than in controls (23.7% vs. 10.8%, p<0.001), indicating that treatment 

with trastuzumab is strongly associated with cardiotoxicity in women with breast cancer.  

In addition to those already mentioned, a specific risk factor for trastuzumab's 

cardiotoxicity is its association with anthracyclines (Albuquerque et al., 2014; Ribeiro et 

al., 2018; Slamon et al., 2001; Zamorano et al., 2016). 

S720and S821were based on the assessment and analysis of cases identified in 

databases over many years and described the findings relating to risk factors and 

preparedness interventions for cardiotoxicity. 

S720 was a 12-year cohort study that used an American database. It included a 

sample of 34,209 elderly patients with non-small cell lung cancer. Patients were divided 
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into four groups: 31.2% of the patients did not receive chemotherapy or radiation therapy; 

9.4% of the patients were treated with chemotherapy; 34.4% of the patients were treated 

with radiation therapy; and 25.1% of the patients were treated with chemoradiation. Risk 

factors for the development of cardiac complications were identified and included prior 

comorbidities, older age, longer time since diagnosis, black ethnicity, male gender, and 

radiation in the left breast compared to the right. 

S821 was a cross-sectional, retrospective report that assessed cardiovascular disease 

in 1,486 Hodgkin’s lymphoma survivors identified through hospital-based cancer registries 

of the Netherlands Cancer Institute. The following risk factors were considered relevant: 

smoking, hypertension, hypercholesterolemia, and diabetes mellitus. Important findings 

were as follows: a three- to five-fold higher incidence of cardiovascular disease than in the 

general population, and a six-fold increase in mortality from cardiovascular diseases in 

patients with Hodgkin’s lymphoma under 41 years of age compared to the general 

population. S821 also identified a two- to seven-fold increase in cardiotoxicity risk after 

irradiation of parts of the heart and found that cardiotoxicity associated with anthracycline 

is strongly related to cumulative doses of this chemotherapeutic agent. 

Cardio-oncology management manuals corroborate the findings of this review and 

refer to some risk factors that have the ability to increase the toxic effect on the 

cardiovascular system: age extremes, presence of comorbidities, pre-existing 

cardiovascular disease, electrolyte disorders, previous ventricular dysfunction, treatment 

with a combination of chemotherapeutic agents, chemotherapy scheme, prior or 

concomitant mediastinal radiotherapy, genetic susceptibility, and chemotherapy 

administration method, especially anthracyclines and alkylating agents because they are 

dose-accumulative (Albuquerque et al., 2014; Filho et al., 2011; Hajjar et al., 2018; Moretti 

& Rached, 2016). 

 

Synthesis of nursing interventions for patients in cardiotoxic oncology therapy 

 

The NIC is a standardised, comprehensive nursing intervention classification 

system. The use of this taxonomy helps to demonstrate the effect that nursing has on the 

health care provision system. It aims to standardise language and professional knowledge 

with regard to the appropriate choice of nursing intervention, which facilitates clinical 
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decision-making and more effective communication among health professionals 

(Bulechek, Butcher, Dochterman, & Cheryl, 2016). 

A nursing intervention can be defined as any treatment based on clinical judgement 

and knowledge that a nurse performs to enhance patient outcomes. Nursing interventions 

include both direct and indirect patient care; care focused on individuals, families, and 

communities; and care provided for treatments initiated by a nurse, physician, or other 

provider (Bulechek et al., 2016). They are considered relevant to all health care areas and 

specialties, including the care of patients receiving cardiotoxic cancer therapy.  

The nursing interventions identified in the selected studies relevant to the care of 

patients receiving cardiotoxic cancer therapy (Table 2) are directly related to medication 

management, direct chemotherapy and radiation therapy management, nutrition therapy, 

examination assistance, infection control, venous access device management, cardiac care 

and monitoring, thrombolytic therapy management, embolus precautions and bleeding 

reduction, respiratory monitoring, medication reconciliation, risk identification, self-care 

assistance, health education, physician support, and general health screening. 

Proper implementation of these nursing interventions involves individualised and 

specialised care for patients undergoing cardiotoxic oncology therapy, with clinical 

decision-making in cases of acute and delayed risk, in order to improve cardiac risk 

prevention and facilitate the early detection of cardiotoxicity. 

 

CONCLUSION 

 

This systematic review presents data from studies with high methodological rigour. 

However, primary research in this area is still scarce, and there is a high risk of bias, as 

each study addresses different diagnoses, treatments, interventions, and outcomes, which 

hinders the synthesis of evidence. Despite this difficulty, the analysis performed made it 

possible to synthesise the data into three broad categories: analysis of clinical, laboratory, 

and imaging tests; cardiotoxicity prophylaxis measures; and alert interventions. 

Nursing is at a very early stage in this area with regard to practice and research, and 

the representativeness of nursing actions and interventions is low. The scarcity of studies, 

mainly in terms of nursing clinical trials, renders it difficult to make clinical decisions 
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about diagnosis and nursing interventions in the management of cardiotoxicity associated 

with cancer treatment. 

The implementation of nursing interventions based on NIC relevant to the care of 

patients undergoing cardiotoxic oncology therapy will contribute to the advancement of 

nursing knowledge, allow the effectiveness of the care provided to be compared and 

assessed, facilitate clinical trials of nursing interventions, and provide a higher quality of 

care and greater visibility of nursing in the health policy scenario. It is therefore 

recommended that intervention studies be carried out to assess different strategies in order 

to guarantee high-quality, safe, and systematic nursing care for patients with cancer. 

 

RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE 

 

Studies of nursing interventions in cardio-oncology are critical. Nursing acts in the 

direct care of patients throughout cancer treatment, and interventions aimed at the 

prevention, management and treatment of cancer must thus be performed to improve 

quality of life and ensure greater cancer treatment safety.  

The adequate implementation of nursing interventions enables cancer patients 

receiving cardiotoxic therapy to receive individualised and specialised care by reducing the 

variability of care actions and improving the qualification of professionals for clinical 

decision-making in cases of acute and delayed risks, thus increasing cardiac risk 

prevention and early cardiotoxicity detection. 
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FIGURE  

Figure 1. Flow diagram of inclusion of the studies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 1- PRISMAFlow diagram demonstrating the process of identification, screening, eligibility 
and inclusion of the studies. 
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TABLES 

Table 1 – Characteristics of the included studies. 

Study/ Author/ 
Year/Country 

Method/ 
Time/N 

Research Protocol Results 

S = 1 
 
(Tang et al., 2017) 
 
2017 
 
China 

Clinical trial 
 
EG = 62 
 
Time: 8 weeks 
 
 
 

EG: Initial dose of 400 
mg/m2 intravenous 
cetuximab every 120 mins 
on the first day, followed by 
a maintenance dose of 250 
mg/m2 IV every 60 min on 
the first day of each cycle in 
patients with colorectal 
cancer; laboratory analysis 
of troponin I one hour 
before and after cetuximab 
and eletrocardiogram 
assessment. 

Elevated troponin I in 20 patients (32.3%) 
during the use of cetuximab: cardiotoxicity 

predictor;ST-segment† depression in 24 
(38.7%) patients.Common cardiac events: 
palpitations (25.8%), chest pain (8.1%), 
arrhythmias requiring treatment (4.8%); 
palpitations and chest pain associated with 
rapid infusion of cetuximab (relieved by 
adjusting the infusion rate). 
troponin I/ eletrocardiogram changes: 
transient and reversible. Cetuximab 
demonstrated cardiac safety. 

S = 2 
 
(Trevisan, Silva, 
Oliveira, Secoli, & 
Lima, 2015) 
 
2015 
 
Brazil 

Observational 
cross-sectional 
study 
 
G1 = 40 
 
Time: 12 months 

G1: Assessment of medical 
prescriptions in patients 
after haematopoietic stem 
cell transplantation using a 
Potential Drug Interaction 
system. 

33 patients (82.5%) exposed to Potential 
Drug Interaction alert> severity (80.9%). 
Patients exposed to Potential Drug Interaction 
alert: > risk of cardiotoxicity (use of enzyme 
inhibitors and substrates). 
Recommendation: biochemical tests, heart 
monitoring, periodic eletrocardiograms, use 
of electronic prescriptions with Potential 
Drug Interaction alert. 

S = 3 
 
Baz et al. (2005) 
 
 
2005 
 
 
USA 
 

Clinical trial 
(phase 2) 
 
N = 103 
 
G1 = 58 
G2* = 26 
G3* = 19 
 
Time: 1 year 

Aspirin associated with the 
treatment schedule for 
multiple myeloma: DVDT 
‡ (liposomal doxorubicin, 
vincristine, dexamethasone 
and thalidomide)  
G1 = aspirin from the 
beginning of treatment with 
DVDT. 
G2 = aspirin after beginning 
of treatment with DVDT. 
G3 = did not receive aspirin. 

Identified 26 post-treatment venous 
thromboembolisms (mean 90 days): 19% in 
group 1, 15% in group 2, and 58% in group 3. 
The use of aspirin was associated with < 
relative risk of Venous thromboembolisms 
(hazard ratio, 0.22; confidence interval 0.10-
0.47; p<0.001). 
A low daily dose of aspirin administered to 
patients with newly diagnosed and relapsed 
multiple myeloma who were receiving DVDT 
reduced the incidence of Venous 
thromboembolisms without increasing 
haemorrhagic complications. 

S = 4 
 
Oztop et al. (2004) 
 
2004 
 
 
Turkey 

Observational 
prospective 
study 
 
EG = 22 
 
Time: 6 months 

EG: patients with 
gastrointestinal cancer, 
analysis of troponin I and 
eletrocardiogram before 
firstcycle of 5-fluorouracil, 
24 hours before each cycle 
until cycle six and then 
every three cycles. Full 
echocardiography and 
colour doppler at the 
beginning and after one, 
three, and six months of 
treatment. 

Echocardiography showed no significant 
change. The troponin I measurements were 
below the detectable level in all patients and 
measurements. 
Eletrocardiogram changes with significant 
prolongations of QT§ follow-up after 24 
hours from the first administration of 
chemotherapy. 
The addition of folinic acid to 5-fluorouracil 
had no effect on the cardiac effects of the 
drug. 
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S = 5 
 
Xue et al. (2014) 
 
 
2014 
 
China 
 

Observational 
cohort study 
N = 415 
 
EG = 211 
CG = 204 
Time: 5 years 

EG: Trastuzumab, in 
patients with stage IV 
invasive breast cancer: 
loading dose of 8 mg/kg 
followed by maintenance 
dose of 6 mg/kg every three 
weeks for one year (total of 
18 doses). 

CG: Without trastuzumab. 

Strongly associated with cardiotoxicity: 
history of coronary artery disease, use of 
anthracyclines>4 cycles, treatment with 
trastuzumab with significantly higher risk 
than control group (23.7% vs. 10.8%, 
p<0.001), radiation therapy associated with 
trastuzumab.  
Reduced the likelihood of cardiotoxicity: 
association of taxanes with trastuzumab, 
administration of low-dose adjuvant 
anthracyclines (<4 cycles). 

S = 6 
 
Hortobagyi et al. 
(1989) 
 
1989 
 
 
United States 
 
 
 

Clinical trial 
N = 274 
 
Doxorubicin 
bolus  
 
Continuous 
doxorubicin 
infusion 
48 and 96 hours 
 
Time: Bolus, 48 
or 96 hours 

274 patients with metastatic 
breast cancer were treated 
with FAC ¶ (5-fluorouracil, 
doxorubicin and 
cyclophosphamide) and 
tamoxifen with venous 
infusion 
G1: 133 bolus doxorubicin 
G2: 79 continuous 
doxorubicin infusion for 48 
hours 
G3: 62 continuous 
doxorubicin infusion for 96 
hours 

Complete remission in 58 (21%), partial 
remission in 160 (58%); There were no 
differences in the response duration or 
survival in any group; 
Moderate and severe nausea and vomiting: < 
in the continuous FAC infusion group than in 
the bolus FAC (p<0.001). Mucositis was > in 
the infusion group than in the bolusgroup 
(p<0.001); 
Continuous infusion of doxorubicin was less 
cardiotoxic than bolus, demonstrated by a 
reduction >75% in the frequency of 
Congestive Heart Failure in cumulative doses 
≥450 mg/m2 (p=0.004). Considered safer, 
better tolerated, and less cardiotoxic. 

S = 7 
 
Hardy, Liu, Cormier, 
Xia, and Du (2010) 
 
 
2010 
 
United States 

Observational 
Cohort study 

 
EG = 34,209 
 
 
Time: 12 years 
 
 
 

Medicare Linked Database 
Analysis: elderly patients 
with non-small cell lung 
cancer.  
G1: patients not given 
Chemotherapy or 
Radiotherapy - 31.2%;  
G2: patients treated with 
Chemotherapy alone -9.4%;  
G3: patients treated with 
Radiotherapy alone -34.4%; 
G4: patients treated with 
both - 25.1%. 

The mean time for development of toxicity 
was longer for cardiomyopathy (510.5 days) 
and shorter for cardiac dysfunction (78 days). 
Identified risk factors for the development of 
cardiac complications: prior comorbidities, 
older age, longer disease diagnosis, black 
ethnicity, male gender, radiation in the left 
breast compared to the right. 
 

S = 8 
 
Aleman et al. (2007) 
 
2016 
 
Netherlands 
 

Observational 
retrospective 
cross-sectional 
study 
 
EG = 1,486 
 
Time: 30 years 
 

Analysis of cancer registries 
of the Netherlands Cancer 
Institute, assessment of 
cardiovascular diseases in 
1,486 survivors of 
Hodgkin’s lymphoma <41 
years treated between 1965-
1995. 

Incidence of cardiovascular diseases 3-5x 
higher compared to the general population; 
2-7x increase in risk of cardiotoxicity after 
irradiation of parts of the heart; 6x increase 
in mortality rate due to cardiovascular 
diseases in patients with Hodgkin’s 
lymphoma<41 years old compared to the 
general population. 
Cardiotoxicity associated with anthracycline 
is strongly related to cumulative dose. 

 
Table 1 – Shows the characteristics of the included studies, covering the authors, year, 
country, method used, duration, number of participants, research protocol and results. 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

172 
 

Table 2 – Nursing interventions directed at cardiotoxic oncologic therapy. 

Nursing interventions 
 
- Analgesic administration 2210 
- Self-care assistance 1800 
- Pain management 1400 
- Medication management 2380 
- Medication administration 2300 
- Medication administration: Oral 2304 
- Intraveous insertion 4190 
- Medication administration: Intravenous 2314 
- Intravenous therapy 4200 
- Chemotherapy management 2240 
- Central venous access device management 4054 
- Infection control 6540 
- Infection protection 6550 
- Radiation therapy management 6600 
- Examination assistance 7680 
- Specimen management 7820 
- Laboratory data interpretation 7690 
- Phlebotomy: Cannulated vessel4235 
- Phlebotomy: Venous blood sample4238  
- Nausea management 1450 
- Nutrition management 1100 
- Nutritional monitoring 1160 
- Oral health restoration 1730 
- Nutrition therapy 1120 
- Oral health maintenance 1710 
- Oral health promotion 1720 
- Health education 5510 

 
- Fluid monitoring 4130 
- Weight management 1260 
- Fluid management 4120 
- Electrolyte management 2080 
- Electrolyte monitoring 2020 
- Haemodynamic regulation 4150 
- Hypervolemia management 4170 
- Dysrhythmia management- 4090 
- Cardiac care 4040 
- Cardiac care: Acute 4044 
- Cardiac precautions 4050 
- Circulatory precautions 4070 
- Vital signs monitoring 6680 
- Thrombolytic therapy management 4270 
- Embolus care: Peripheral4104 
- Embolus care: Pulmonary 4106 
- Lower extremity monitoring 3480 
- Embolus precautions 4110 
- Airway management 3140 
- Respiratory monitoring 3350 
- Bleeding precautions 4010 
- Bleeding reduction 4020 
- Medication reconciliation 2395 
- Risk identification 6610 
- Physician support 7710 
- Health screening 6520 

 
Table 2 – Represents the designation and respective registry numbers of nursing 
interventions according to NIC considered pertinent to the patients undergoing cardiotoxic 
oncologic therapy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


