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“Não sei se a vida é curta ou longa para nóis. Mais sei que nada do 

que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra 

que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima 

que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o 

que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas 

que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar.” 

Cora Coralina
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RESUMO 

 

Dias LS. Gerenciando a Segurança da Clientela Pediátrica nas Incompatibilidades 

Medicamentosas em Uso do Metotrexato Endovenoso, 2012. 101f. Dissertação (Mestrado 

Profissional Enfermagem Assistencial). Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói –RJ, 2012. 

 

A terapia com vários fármacos é a regra na quimioterapia antineoplásica e no tratamento de 

determinadas doenças infecciosas. Nesses casos os objetivos consistem na melhora da 

eficácia terapêutica e no retardo da emergência de células malignas ou de microrganismos 

resistentes aos efeitos dos fármacos disponíveis. Nas prescrições, das crianças internadas 

com patologias oncológicas, identificou-se como principal quimioterápico o Metotrexato 

(MTX), perfazendo um total de 3 a 4 doses por prescrição no tratamento de linfomas não 

Hodgkin e leucemias linfoides agudas. A interação farmacológica ocorre, quando um 

fármaco interfere com outros, alterando o efeito esperado, podendo ser prejudicial, á 

medida que causa aumento de riscos ao paciente. As interações farmacêuticas, também 

chamadas incompatibilidades medicamentosas, caracterizam-se por ocorrerem in vitro, isso 

é antes da administração no organismo, quando misturado dois ou mais fármacos em uma 

mesma seringa, equipo de soro ou outros recipientes. Objeto de estudo: As 

incompatibilidades físico-químicas dos medicamentos durante o ciclo de infusão do MTX 

endovenoso na clientela pediátrica com LLA e Linfoma não Hodgkin. Hipotese: O 

aprazamento de medicamentos concomitante a infusão do Metotrexato (MTX), realizado 

pelo enfermeiro, podem causar incompatibilidades que diminuem ou potencializam o 

efeito terapêutico deste quimioterápico. Objetivos: Traçar o perfil do tratamento 

farmacológico das crianças com LLA e LNH, durante o ciclo do MTX internadas na 

unidade pediátrica; verificar a prevalência das incompatibilidades físico-químicas entre os 

medicamentos administrados via endovenosa nas crianças com LLA e LNH, internadas na 

UP; estabelecer diretrizes para a Gerência do Cuidado de Enfermagem à crianças com 

LLA e LNH em uso de MTX endovenoso com a criação de um protocolo de aprazamento e 

administração. Foi um estudo observacional transversal, com abordagem quantitativa dos 

dados. A mostra foi composta por 13 pacientes com LLA e LNH, que atenderam os 

critérios de inclusão deste estudo, dos quais emergiram 86 prescrições. Os dados foram 

coletados no período de janeiro de 2008 à dezembro de 2011 e sofreram estatística 

descritiva e foi calculado a prevalência das incompatibilidades medicamentosas. O sexo 

masculino apresentou 61,5% da amostra, enquanto o feminino 38,5%; LLA com 85,6% e 

LNH com 15,2%; 100% de acessos centrais monolumen. Os eletrólitos apresentaram o 

maior numero de doses administradas, seguido do antiemético, e dos quimioterápicos. A 

interação medicamentosa do tipo farmacêutica, de maior prevalência foi a entre o 

cloridrato de ondansetrona e o bicarbonato de sódio a 8,4%, seguida da entre o cloridrato 

de midazolan e o bicarbonato de sódio. A pesquisa contribui para que o enfermeiro, se 

aproprie ainda mais dos conhecimentos relacionados a farmacocinética, farmacodinâmica e 

farmacêutica, assim como sobre as reações adversas medicamentosas, para que possam 

realizar a gerência do cuidado, no que tange toda a dinâmica da terapia medicamentosas, 

ou seja, uma assistência de enfermagem segura, livre de danos, sejam eles temporários ou 

permanentes, assegurando que os pacientes permaneçam o mínimo possível no ambiente 

hospitalar, assim como ter uma terapêutica medicamentosa com o resultado final que é a 

prevenção ou cura de doenças, e também eficácia nos tratamentos paliativo. 

Descritores: Metotrexato, Interações Medicamentosas, Incompatibilidade de 

Medicamentos, Segurança do Paciente, Enfermagem Pediátrica. 



ABSTRACT 

 

Dias, LS. Managing Safety in Pediatric Clients Incompatibilities in Drug Use Intravenous 

Methotrexate, 2012. 101f. Dissertation (Master of Professional Nursing Care). School of 

Nursing Aurora Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 2012 

 

Therapy with multiple drugs is the rule in cancer chemotherapy and in the treatment of 

certain infectious diseases. In such cases the objectives consist in improving the 

therapeutic efficacy and delay the emergence of malignant cells or microorganisms 

resistant to the effects of available drugs. In the prescriptions of children with oncological 

diseases, was identified as the main chemotherapeutic methotrexate (MTX), making a total 

of 3 to 4 doses per prescription in the treatment of non-Hodgkin lymphomas and acute 

lymphoid leukemias. The pharmacological interaction occurs, when a drug interferes with 

other, changing the desired effect and may be harmful, as will cause the patient to 

increased risks. The drug interactions, also called drug incompatibilities, characterized by 

occur in vitro that is prior to administration in the body, when two or more components 

mixed in one syringe, serum catheter or other containers. Object of study: The physico-

chemical incompatibilities of drugs during the course of intravenous infusion of MTX in 

pediatric clients with ALL and non-Hodgkin's lymphoma. Hypothesis: The scheduling of 

drugs concomitant infusion of methotrexate (MTX), performed by the nurse, can cause 

incompatibilities that reduce or enhance the therapeutic effect of chemotherapy. 

Objectives: To describe the pharmacological treatment of children with ALL and NHL, 

during the cycle of MTX admitted to the pediatric unit and verify the prevalence of 

physical and chemical incompatibilities between drugs administered intravenously in 

children with ALL and NHL, admitted in UP; establish guidelines for the Management of 

Nursing Care for children with ALL and NHL in MTX intravenously with the creation of a 

protocol for scheduling and administration. It was an observational cross-sectional 

quantitative data approach. The show was comprised of 13 patients with ALL and NHL, 

who met the study inclusion criteria, 86 of which emerged prescriptions. Data were 

collected from January 2008 to December 2011 and suffered descriptive statistics and 

calculated the prevalence of drug incompatibilities. The male group showed 61.5% of the 

sample, while females 38.5%, 85.6% with ALL and NHL with 15.2%, 100% hits central 

monolumen. Electrolytes showed the highest number of doses administered, followed by 

an anti-emetic, and chemotherapy. The type of pharmaceutical drug interaction, was the 

most prevalent of the ondansetron hydrochloride and sodium bicarbonate to 8.4%, 

followed by between midazolam hydrochloride and sodium bicarbonate. The research 

contributes to the nurse, to appropriate further knowledge related to pharmacokinetics, 

pharmacodynamics, and pharmaceutical, as well as on adverse drug reactions so that they 

can carry out care management, regarding the dynamics of drug therapy, or is a safe 

nursing care, free of damage, whether temporary or permanent, ensuring that patients 

remain as little as possible in the hospital environment, as well as having a drug therapy 

with the end result is the prevention or cure of diseases, and also effective in the palliative 

treatment 

Keywords: Methotrexate, Drug Interactions, Drug Incompatibility, Patient Safety, 

Pediatric Nursing. 

  

 
 

 



RESUMEN 

 

Dias, LS. Manejar la Seguridad de Incompatibilidades Clientes pediátricos de metotrexato 

uso de drogas por vía intravenosa, de 2012. 101f. Disertación (Master en Cuidados de 

Enfermería Profesional). Escuela de Enfermería Aurora Afonso Costa, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, RJ, 2012. 

 

El tratamiento con múltiples fármacos es la regla en la quimioterapia del cáncer y en el 

tratamiento de ciertas enfermedades infecciosas. En tales casos, los objetivos consisten en 

la mejora de la eficacia terapéutica y retrasar la aparición de células malignas o 

microorganismos resistentes a los efectos de los fármacos disponibles. En las 

prescripciones de los niños con enfermedades oncológicas, fue identificado como el 

principal de la quimioterapia con metotrexato (MTX), haciendo un total de 3 a 4 dosis por 

receta en el tratamiento de los linfomas no Hodgkin y leucemias linfoides agudas. La 

interacción farmacológica ocurre cuando un medicamento interfiere con la otra, cambiando 

el efecto deseado y puede ser perjudicial, ya que hará que el paciente a un mayor riesgo. 

Las interacciones de medicamentos, también llamados incompatibilidades de drogas, 

caracterizado por producirse in vitro que es antes de la administración en el cuerpo, cuando 

dos o más componentes mezclados en una jeringa, catéter suero u otros recipientes. objeto 

de estudio: Las incompatibilidades físico-químicas de las drogas durante el curso de la 

infusión intravenosa de MTX en clientes pediátricos con LLA y no-Hodgkin. Hipótesis: La 

programación de las drogas de infusión concomitante de metotrexato (MTX), realizado por 

la enfermera, puede provocar incompatibilidades que reducen o aumentan el efecto 

terapéutico de la quimioterapia. Objetivos: Describir el tratamiento farmacológico de los 

niños con LLA y linfoma no Hodgkin, durante el ciclo de MTX ingresados en la unidad 

pediátrica y verificar la prevalencia de incompatibilidades físicas y químicas entre los 

fármacos administrados por vía intravenosa en niños con LLA y la NHL, admitió en la UP; 

establecer directrices para la Gestión de Cuidados de Enfermería para los niños con LLA y 

linfoma no Hodgkin en el MTX por vía intravenosa con la creación de un protocolo para la 

programación y administración. Fue un estudio observacional transversal enfoque 

cuantitativo de los datos. La muestra estaba compuesta por 13 pacientes con LLA y la 

NHL, que cumplieron con los criterios de inclusión del estudio, el 86 de los cuales 

surgieron las recetas. Los datos fueron recogidos entre enero de 2008 diciembre de 2011 y 

sufrió la estadística descriptiva y se calculó la prevalencia de las incompatibilidades de la 
droga. El grupo masculino mostró un 61,5% de la muestra, mientras que las mujeres 

38,5%, 85,6% con todos y la NHL, con un 15,2%, 100% llega a monolumen centrales. Los 

electrolitos mostró el mayor número de dosis administradas, seguida de un antiemético, y 

la quimioterapia. El tipo de interacción fármaco, fue la más frecuente de la clorhidrato de 

ondansetrón y bicarbonato de sodio al 8,4%, seguido por entre el clorhidrato de midazolam 

y bicarbonato de sodio. La investigación contribuye a la enfermera, a un conocimiento 

adecuado adicional relacionada con la farmacocinética, la farmacodinamia y farmacéutica, 

así como sobre las reacciones adversas a los medicamentos para que puedan llevar a cabo 

la gestión de la atención, en cuanto a la dinámica de la terapia con medicamentos, o es un 

cuidado de enfermería seguro, libre de daño, ya sea temporal o permanente, asegurando 

que los pacientes permanecen tan poco como sea posible en el ambiente hospitalario, así 

como tener una terapia con medicamentos con el resultado final es la prevención o 

curación de enfermedades, y también eficaz en el tratamiento paliativo. 

Palabras clave: Metotrexato, interacciones medicamentosas, incompatibilidad de Drogas, 

la Seguridad del Paciente, enfermería pediátrica. 
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Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

 

No tratamento de muitas doenças, é necessário, com frequência, o uso de vários 

fármacos, com o intuito de se obter um efeito terapêutico desejado, ou seja, a cura da 

doença e/ou o controle de doenças pré-existentes. Os exemplos são abundantes, e a 

escolha dos medicamentos a serem utilizados, simultaneamente, pode se basear nos 

princípios farmacológicos racionais.
1
 

A terapia com vários fármacos é a regra na quimioterapia antineoplásica e no 

tratamento de determinadas doenças infecciosas. Nesses casos, os objetivos consistem 

na melhora da eficácia terapêutica e no retardo da emergência de células malignas ou de 

microrganismos resistentes aos efeitos dos fármacos disponíveis. Quando os médicos 

prescrevem vários fármacos para um indivíduo, se deparam com o problema de saber se 

uma combinação específica em determinado paciente tem o potencial de resultar em 

interação, e caso o tenha, de saber como tirar vantagem desta interação se esta levar a 

melhora na terapia, e de evitá-la se suas consequências causarem reações adversas. 

Neste sentido, o trabalho do enfermeiro é indispensável dentro da terapia 

medicamentosa, pois, ele é o responsável pelo aprazamento destes medicamentos, no 

preparo, conservação, supervisão de sua equipe na administração e pelas orientações aos 

pacientes.
1
 

Durante a minha especialização em Enfermagem Pediátrica, nos moldes de 

Residência, realizada no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), localizado na 

cidade do Rio de Janeiro, local onde desenvolvi assistência nos setores pediátricos, que 

compreendiam desde enfermarias clínicas, passando por enfermarias de pré e pós-

cirurgia, precauções respiratórias, até o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), vivenciei 

o cuidado a crianças com câncer.  

Os protocolos de tratamento farmacológico dos pacientes com câncer envolvem 

complexa polifarmácia, durante e após a quimioterapia antineoplásica, especialmente na 

terapia com medicamentos adjuvantes neste tratamento. Assim, a prescrição simultânea 

de vários medicamentos, de grupos distintos, é uma prática clínica comum, que visa 

erradicar a população de células malignas, aliviar reações colaterais, prevenir e tratar 

complicações decorrentes da doença e da terapia, proporcionando maior conforto e 

menor risco de morte ao paciente.
2
 



2 

 

 

São utilizados medicamentos antineoplásicos, antimicrobianos, antieméticos, 

analgésicos, entre outros, que, invariavelmente, são necessários e por isso, prescritos de 

modo simultâneo em algum momento do tratamento, situação que eleva o potencial para 

a ocorrência de interações medicamentosas (IMs).
2 

 

Ao longo da residência e de minha atuação como enfermeiro plantonista 

identifiquei nas prescrições das crianças internadas com patologias oncológicas, como 

principal quimioterápico, o Metotrexato (MTX), perfazendo um total de 3 a 4 doses por 

prescrição no tratamento de linfomas não Hodgkin e leucemias linfoides agudas, 

segundo o protocolo utilizado na instituição o BFM -2002 (Anexo 2), que consiste no 

protocolo advindo de um estudo clínico randomizado, publicado em 2002 numa revista 

chamada ALL IC-BFM 2002, e o NHL –BFM-95 (Anexo 3) para linfomas não Hodgkin 

e leucemias B-celular, que consiste em um estudo multicêntrico pertencente a 

“GesellshaftfurPadiatrischeOnkologieundHamatologie” (GPOH – Sociedade para 

Oncologia e Hematologia Pediátrica) publicado em março de 1996.  Já nos linfomas de 

Hodgkin e nas leucemias mielóides agudas, não foi identificado o uso deste 

quimioterápico. 

O Metotrexato (ácido 4-amino-10 metil fólico) é um antimetabólito e análogo do 

ácido fólico, que inibe a conversão do ácido diidrofólico em ácido tetrahidrofólico, que 

é indispensável à síntese de timinas e purinas essenciais a síntese de DNA, RNA e 

proteínas. É uma droga ciclo celular específica (fase S), muito utilizada no tratamento 

de leucemias e linfomas não Hodgkin.
3
 

É um medicamento que tem um ciclo de infusão de 24 horas, como mostra os 

protocolos BFM-2002 e BFM-95 e neste período observa-se outros tipos de 

medicamentos prescritos concomitantes durante a infusão do metotrexato (MTX). O que 

nos leva a pensar em possíveis interações medicamentosas. 

As IMs ocorrem quando o efeito de um medicamento (objeto) é alterado por 

outro (precipitador). Essas IMs podem ser benéficas ou prejudiciais à terapia. São 

benéficas quando resultam em diminuição de efeitos indesejados, ampliação da eficácia 

e redução da dosagem dos medicamentos. São prejudiciais à medida que potencializam 

a toxicidade dos agentes, acarretam ineficácia terapêutica ou causam reações adversas 

(RAMs) com distintos graus de gravidade, ampliando o tempo de hospitalização e 

colocando em risco a vida do paciente.
4
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As respostas das IMs são complexas e os efeitos clínicos não ocorrem em todo 

paciente com o mesmo grau de intensidade. A gravidade depende, além da dose e das 

características farmacocinéticas, farmacodinâmicas e farmacêuticas do medicamento, de 

fatores relacionados ao paciente, como idade, genética, estado fisiopatológico, tipo de 

dieta, e daqueles que envolvem a administração dos medicamentos (via, intervalo e 

sequência da administração).
4
 

Cabe ressaltar, que há uma equipe multiprofissional envolvida na terapia 

antineoplásica. O médico especializado em oncohematologia prescreve o 

quimioterápico, bem como as demais medicações a serem utilizadas no tratamento; 

enquanto o farmacêutico é o profissional que irá conferir as dosagens prescritas e 

manipular o quimioterápico. Já o profissional diretamente ligado ao recebimento e 

conferência (que inclui verificar nome do paciente, registro, via de administração, 

horário de administração, dosagem e tempo certos e também a validade) do 

quimioterápico que já vem manipulado da farmácia, bem como sua administração, é o 

enfermeiro. Este profissional deve analisar a prescrição medica quanto à viabilidade, 

interações medicamentosas, medicamentos adjuvantes e de suporte, antes de sua 

administração.
5
 

No processo da administração de medicamentos, o enfermeiro desempenha um 

papel essencial, podendo executar ações que incluem da avaliação clínica e laboratorial 

diária do paciente, ao planejamento do aprazamento da prescrição (estabelecimento dos 

horários de administração dos medicamentos), no intuito de evitar complicações 

relacionadas à via de administração, toxicidade dos medicamentos e IMs.
4
 

As IMs relacionadas às falhas no planejamento assistencial de enfermagem, 

especialmente relacionadas ao aprazamento, constituem ocorrências adversas pouco 

valorizadas pelo enfermeiro. Observa-se, no cotidiano das unidades hospitalares, que as 

associações de diferentes medicamentos administrados em um mesmo horário, ou numa 

única via intravenosa, são atividades corriqueiras incorporadas a uma prática nem 

sempre pautada em fundamentos teóricos consistentes.
4
 

No entanto, segundo a National Coordinating Council For Medication Error 

Reportingand Prevention, incidentes evitáveis, tais como as IMs indesejáveis, 

relacionados ao uso dos medicamentos que estão sob controle de profissionais da saúde 

são considerados erros de medicação. Assim entendido, constata-se que o aprazamento 
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dos medicamentos carece de maior atenção dos enfermeiros, tanto no campo prático 

quanto no investigativo.
4
 

As interações podem ser: farmacocinéticas (alterações da absorção, distribuição 

ou eliminação de um fármaco pelo outro), farmacodinâmicas (como exemplo tem-se as 

interações entre agonistas e antagonistas nos receptores dos fármacos). As interações 

medicamentosas adversas mais importantes ocorrem com fármacos que têm toxicidade 

grave e baixo índice terapêutico, de forma que alterações relativamente pequenas no 

nível farmacológico podem ter consequências adversas significativas. Além disso, as 

interações medicamentosas podem ser clinicamente importantes se a doença que está 

sendo controlada com o fármaco for grave ou potencialmente fatal se não tratada de 

forma adequada.
1
 

Quando nos referimos às interações medicamentosas farmacocinéticas, isso 

significa que os fármacos interagem em qualquer ponto durante sua absorção, 

distribuição, metabolismo ou excreção; o resultado pode ser um aumento ou uma 

redução na concentração do fármaco no local de ação. Como os indivíduos apresentam 

taxas de disposição variadas para determinados fármacos, a amplitude da interação que 

altera os parâmetros farmacocinéticos, nem sempre é previsível, mas pode ser bastante 

significativa.
1
 

Em relação às interações medicamentosas farmacodinâmicas, se referem aos 

fármacos que interagem em um local receptor comum, ou que têm efeitos cumulativos 

ou inibidores devido a ações em diferentes locais de um órgão. Este tipo de interação 

aborda os efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação, 

podendo ser entendida como as ações da droga sobre o organismo.  A multiplicidade 

dos efeitos de muitos fármacos é frequentemente ignorada. Grande parte dos fármacos 

combinam com uma molécula, geralmente uma proteína, que fica no interior ou na 

superfície da célula, levando a interações medicamentosas, que podem, por associação 

de dois ou mais fármacos causar uma potencialização dos seu efeitos terapêuticos, ou 

anular ou delimitar o efeito de um deles.
1
 

A interação farmacológica ocorre quando um fármaco interfere com outros, 

alterando o efeito esperado e podendo ser prejudicial, à medida que causa aumento de 

riscos ao paciente. As interações farmacêuticas, também chamadas incompatibilidades 

medicamentosas, caracterizam-se por ocorrerem in vitro, isto é, antes da administração 

no organismo, quando misturado dois ou mais fármacos em uma mesma seringa, equipo 
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de soro ou outros recipientes. O processo deve-se a reações físico-químicas entre 

fármacos e acaba por resultar em diminuição da atividade dos fármacos, em formação 

de novo composto ativo, inócuo ou tóxico, em aumento da toxicidade dos fármacos 

envolvidos, em mudança de cor, consistência, opalescência, turvação, formação de 

cristais, floculação, precipitação associada ou nãoàmudança da atividade farmacêutica.
6
 

A incompatibilidade medicamentosa ou IM do tipo Farmacêutica é considerada 

um erro de medicação, cujo produto resultante pode afetar a eficácia e a segurança da 

terapia. Conhecer seus fundamentos pode ajudar a prevenir sua ocorrência, diminuindo, 

assim, seus riscos. Esse evento adverso está presente entre 3 e 25% dos tratamentos 

administrados. O erro de medicação é conceituado como sendo qualquer evento evitável 

que pode causar dano ao paciente ou dar lugar a uma utilização inapropriada dos 

medicamentos, quando estes estão sob o controle dos profissionais de saúde, do 

paciente ou do consumidor.
6
 

O aprazamento de medicamentos, bem como seu preparo (exceto nos casos de 

nutrição parenteral, quimioterapias, por exemplo) e administração são procedimentos 

rotineiramente realizados pela enfermagem e exigem conhecimento cientifico e técnico, 

que possibilite o desenvolvimento de práticas sustentadas por evidências, 

constantemente aprimoradas, tendo como objetivo a promoção e a segurança do 

paciente, atentando para a não ocorrência de interações medicamentosas, dentre outros 

eventos adversos.
7
 

Destaca-se que todo aquele envolvido na implementação da terapia 

medicamentosa, como a indústria farmacêutica, de produtos e equipamentos 

hospitalares, as instituições e os profissionais de saúde são responsáveis pela prevenção 

dos possíveis erros de medicação e por promover práticas seguras e de qualidade. 

Porém, na área de saúde, a equipe de enfermagem realiza os processos de aprazamento, 

preparo e administração do medicamento, sendo, portanto, sobre ela, que recairá mais 

fortemente a responsabilidade pelo erro.
7
 

Diante do exposto tem-se como objeto de estudo: As incompatibilidades físico-

químicas dos medicamentos durante o ciclo de infusão do MTX endovenoso, na 

clientela pediátrica com LLA e Linfoma não Hodgkin. 

Hipótese: 
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- O aprazamento de medicamentos concomitante a infusão do Metotrexato (MTX), 

realizado pelo enfermeiro, pode causar incompatibilidades que diminuem ou 

potencializam o efeito terapêutico deste quimioterápico. 

Objetivos: 

- Traçar o perfil do tratamento farmacológico das crianças com LLA e LNH, durante o 

ciclo do MTX, internadas na unidade pediátrica; 

- Verificar a prevalência das incompatibilidades físico-químicas entre os medicamentos 

administrados via endovenosa nas crianças com LLA e LNH, internadas na UP;  

- Estabelecer diretrizes para a Gerência do Cuidado de Enfermagem à crianças com 

LLA e LNH em uso de MTX endovenoso, com a criação de um protocolo de 

aprazamento e administração.  

Este estudo se justifica pelo fato da equipe de enfermagem apresentar grande 

relevância na execução da terapia medicamentosa, e, portanto, se faz necessário o seu 

aprimoramento constante, a busca de conhecimento especializado e desenvolvimento de 

práticas, que visem oferecer cuidados de enfermagem eficazes e seguros.  

Deter o conhecimento sobre as possíveis interações medicamentosas possibilita a 

oferta de uma assistência de enfermagem segura, livre de danos. Possibilita a 

diminuição do tempo de internação dos pacientes, já que estes não serão expostos a 

erros de medicação; em termos institucionais, além de diminuir os custos. 

Também traz subsídios para que os enfermeiros diretamente ligados à pratica de 

aprazamento e administração de antineoplásicos, junto as crianças com LLA e LNH, 

possam junto a equipe multiprofissional, criar discussões acerca dos protocolos 

institucionais do tratamento destas doenças, buscando melhor qualidade na assistência 

prestada, evitando multiplicidade de medicamentos prescritos para um mesmo horário e 

que sejam incompatíveis, bem como um aprazamento que busque evitar interações 

medicamentosas com efeitos inibidores e/ou que potencializem possíveis reações 

adversas. Funcionará como importante ferramenta para a gerência do cuidado.  

A gerência do cuidado de enfermagem abrange a dimensão ontológica, técnica e 

da tecnologia, que caracterizam as ações expressivas e instrumentais de gerência do 

cuidado que envolve a prática dos enfermeiros nos diferentes níveis da assistência junto 

às instituições de saúde. Os enfermeiros incorporam ferramentas e instrumentos 

gerenciais para a efetiva realização de sua prática.
8 

Estudos de Duarte, dizem que 

ferramenta é um termo que se define como método, procedimento ou processo 
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administrativo empregado para a gestão administrativa, com o objetivo de levar os 

enfermeiros a realizarem corretamente as ações de gerência do cuidado de 

enfermagem.
8
 

Não podemos deixar de pensar nos benefícios que este estudo trará para a 

academia, fazendo com que os futuros enfermeiros, entendam as responsabilidades e 

necessidade de dominar os saberes relacionados a farmacodinâmica, farmacocinética e 

farmacêutica dos medicamentos, para uma melhor assistência de enfermagem, buscando 

sempre discussões inovadoras para a tônica do cuidado e visando sempre o 

aprimoramento e a segurança do paciente. 

Este estudo também contribui com evidências que podem ajudar na formação 

dos profissionais de saúde, na academia, criando profissionais mais capacitados para 

atuar em todo procedimento que envolve o manejo de medicamentos, e com isso, uma 

prática que vise a segurança do paciente. 

Sabe-se que nos dias de hoje, para uma assistência de enfermagem de qualidade, 

se faz necessário pesquisar as melhores evidências e incorporá-las ao processo, 

realizando um cuidado efetivo, livre de danos, e com um resultado final que leve ao 

restabelecimento do cliente, ou um cuidado paliativo de qualidade.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Capítulo II 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Este capítulo apresenta as abordagens que constituem a fundamentação teórica 

para subsidiar o entendimento do objeto de estudo.  

No primeiro momento, o significado da palavra “câncer” e as Políticas Públicas 

de Saúde utilizadas atualmente no combate e controle do mesmo. 

A seguir surge a farmacovigilância, e sua atuação diante de um evento adverso, 

já que as incompatibilidades junto ao ciclo do MTX configuram um problema que pode 

ocorrer na terapia intravenosa, e afeta a segurança do paciente, podendo acarretar em 

danos transitórios, permanentes ou até mesmo na morte dos indivíduos. 

Em outro momento, são expostas estimativas atuais do câncer infantil no Brasil e 

no mundo, e conceitos de leucemia e linfoma na infância. 

O surgimento do enfermeiro junto à terapia intravenosa e os principais 

dispositivos utilizados na terapia intravenosa de longa duração; assim como a 

quimioterapia e a história de seu surgimento; tratamentos imunoterápico e 

quimioterápico; os principias agentes metabólicos e metotrexato (MTX) e sua ação, 

representaram abordagens conceituais de grande importância, que ajudaram a embasar a 

importância e o desenvolvimento deste estudo. 

 

2.1 A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA E SUAS 

REPERCUSSÕES PARA A ASSISTÊNCIA À CRIANÇA 

 

A palavra câncer tem origem no latim câncer, que significa caranguejo, cuja 

analogia deve-se às veias intumescidas envolvendo o tumor como as patas de um 

caranguejo.
10

 A definição dada para o câncer, em 1838, foi a de um crescimento 

anormal, desordenado e autônomo das células, com aptidões para se reproduzirem de 

forma ilimitada e sem finalidades para o organismo.
11

 

Em relação ao câncer, no Brasil, este problema ganha relevância pelo perfil 

epidemiológico que essa doença vem apresentando e pelo espaço conquistado nas 

agendas políticas e técnicas de todas as esferas de governo. O conhecimento sobre a 

situação dessa doença permite estabelecer prioridades e alocar recursos de forma 

direcionada para a modificação positiva desse cenário na população brasileira. 
12
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Diante disso, se faz necessário, um olhar mais direcionado, dentro do Sistema 

Único de Saúde, com estratégias e inovações voltadas para a prevenção e tratamento do 

câncer. 

As mudanças no Sistema Único de Saúde (SUS) continuam passando por um 

processo de organização e, cada vez mais, inovando e adotando medidas relevantes para 

o crescimento do país, como por exemplo, a temática da humanização, vinculada à 

garantia de acesso e da qualidade da atenção do SUS.
13

 

O Programa Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar (PNHAH), 

instituído em maio de 2000, é destinado a promover uma nova cultura de atendimento à 

saúde no Brasil, tendo como objetivo fundamental as relações entre profissionais, entre 

usuários/profissionais e entre hospital e comunidade, visando à melhoria da qualidade e 

à eficácia dos serviços prestados por instituições vinculadas ao SUS, como o Instituto 

Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).
13

 

A 11ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em dezembro de 2000, em 

Brasília, e organizada pelo Ministério da Saúde, colocou a humanização como objeto de 

seu tema central, junto à garantia de acesso e da qualidade da atenção do SUS. O tema, 

no entanto, exigia um trabalho de redefinição do conceito, carregado de ressonâncias 

voluntaristas e objeto de críticas filosóficas consistentes, o que só se tornou possível a 

partir de um novo referencial teórico, cujos princípios éticos-políticos foram forjados 

pela análise das experiências concretas de um “SUS que dá certo”.
13

 

A construção da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão à 

Saúde (PNH) partiu de uma análise do processo de construção do SUS, na qual se 

confrontaram o já instituído e as novas forças instituintes – “o SUS que temos ao SUS 

que queremos”, valorizando, tanto dentro como fora do Estado, as instâncias coletivas 

mais intimamente ligadas à experiência concreta de invenção de novos modos de 

existência, a partir dos desafios de produzir saúde, e sujeitos nas diferentes instâncias da 

rede pública de saúde. Foi possível, dessa forma, não apenas formular uma política 

transversal às diversas ações e instâncias gestoras do SUS, integrando objetivos e ações 

fragmentadas e setorizadas em programas, como exercitar um novo modo de construir e 

de praticar política pública de saúde, em que o público não diz respeito apenas ao 

Governo ou ao Estado, mas implica na “experiência concreta dos coletivos”, na qual “a 

saúde se apresenta como uma questão pública” e, sua relação com o SUS, envolvendo 

participação dos diferentes atores: usuários, trabalhadores e gestores.
12
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A Política Nacional de Atenção Oncológica, instituída em  dezembro de 2005,
2
 

em consonância com as diretrizes e estratégias de democratização institucional, 

instituídas no âmbito da construção do SUS, promove a descentralização e a valorização 

da corresponsabilidade entre a rede de serviços e as equipes profissionais, visando a 

integridade da atenção em Oncologia.
13

 

Tendo como base o seu artigo 2º, parágrafo IX, “qualificar a assistência e 

promover a educação permanente dos profissionais de saúde envolvidos com a 

implantação e a implementação da Política de Atenção Oncológica, em acordo com os 

princípios da integridade e da humanização”, essa política consolidou a incorporação da 

PNH na Rede de Atenção Oncológica (RAO).
2 

 
Em 1998, um grande marco na política de controle do câncer foi a estruturação 

das unidades hospitalares que prestavam atendimento ao paciente oncológico, através da 

publicação da Portaria nº 3.535, na qual foi considerada a necessidade de: garantir 

atendimento integral aos pacientes com doenças neoplásicas malignas; estabelecer uma 

rede hierarquizada dos Centros que prestam atendimento pelo SUS a esses pacientes e 

atualizar os critérios mínimos para o cadastramento desses Centros de Alta 

Complexidade em Oncologia.
13

 

Na época, instituídos os Centros de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON), eles foram classificados da seguinte forma: 

- Centro de Alta Complexidade em Oncologia I: hospitais gerais em que se procede ao 

diagnóstico e tratamento das neoplasias malignas mais frequentes no Brasil (de pele, 

mama, pulmão, estômago, intestino e próstata, além dos tumores linfoematopoéticos e 

da infância e adolescente). Caracterizam-se por disporem de todos os recursos humanos 

e equipamentos instalados dentro de uma mesma estrutura organizacional e prestarem 

atendimento ao paciente sempre numa perspectiva multiprofissional; 

- Centro de Alta Complexidade em Oncologia II: foram classificadas as instituições 

dedicadas prioritariamente ao controle do câncer, desenvolvendo ações de prevenção, 

detecção precoce, diagnóstico e tratamento das neoplasias malignas mais frequentes no 

Brasil em todas as modalidades assistenciais. Caracterizam-se por possuírem todos os 

recursos humanos e equipamentos instalados dentro de uma mesma estrutura 

organizacional, pelos quais são diretamente responsáveis; 

- Centro de Alta Complexidade em Oncologia III: instituições dedicadas 

exclusivamente ao controle do câncer, desenvolvendo ações de prevenção, detecção 
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precoce, diagnóstico e tratamento de qualquer tipo e localização de neoplasia maligna, 

em todas as modalidades assistenciais. Caracterizam-se por possuírem todos os recursos 

humanos e equipamentos próprios.
13

 

A abertura de qualquer Centro de Alta Complexidade em Oncologia deveria ser 

precedida de consulta ao gestor do SUS, em níveis local e estadual, sobre as normas 

vigentes, a necessidade da sua criação e a possibilidade de cadastramento do mesmo, 

sem a qual o SUS não se obrigaria ao cadastramento. Tudo sobre bases técnicas para a 

estimativa de casos novos de câncer entre uma dada população e do cálculo de 

estimativas da necessidade de Centros de Alta Complexidade em Oncologia.
13

 

Para a necessidade de serviços de Radioterapia e de Oncologia Clínica, 

estimava-se que 60% dos casos novos de câncer/ano necessitariam de radioterapia. 

Previa-se também que 70% dos casos novos de câncer/ano necessitaram de 

quimioterapia: necessidade de serviços de radioterapia, um serviço para cada 500 casos 

novos anuais; necessidade de serviços de Oncologia Clínica, um serviço com dois 

oncologistas clínicos, para cada 600 casos novos anuais e; necessidade de serviços de 

Radioterapia e de Oncologia Clínica pelo SUS, 80% do calculado.
13

 

Esse cadastramento está sendo utilizado até a consolidação da nova portaria que 

constituirá as sub-redes estaduais de Alta Complexidade em Oncologia.
13

 

A Portaria nº 2.439, de 8 de dezembro de 2005, “institui a Política Nacional de 

Atenção Oncológica: Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e 

Cuidados Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 

competências das três esferas de gestão.” Essa portaria levou um ano para ser 

construída. Várias entidades se fizeram presentes nessa elaboração, entre as quais: 

- Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer (ABIFCC). 

Confederação Nacional das Misericórdias (CNM). Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS). Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS). Departamento de Assistência Especializada – Coordenação Geral de 

Alta Complexidade (SAS) e Instituto Nacional de Câncer (INCA); 

- Ministério da Saúde; 

- Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO); 

- Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC); 

- Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT). 
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Essa construção trouxe legitimidade à proposta de estabelecer uma Política 

Nacional de Atenção Oncológica, devendo ser organizada de forma articulada com o 

Ministério da Saúde e com as Secretarias de Saúde dos estados e dos municípios, 

permitindo: 

- Desenvolver estratégias coerentes com a política nacional de promoção da saúde; 

- Organizar uma linha de cuidados que perpasse todos os níveis de atenção e de 

atendimento; 

- Constituir redes estaduais ou regionais de atenção oncológica, formalizadas nos planos 

de saúde, organizadas em níveis de atenção; 

- Definir critérios técnicos adequados para o funcionamento e avaliação dos serviços; 

- Ampliar a cobertura do atendimento; 

- Fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos de incorporação tecnológica; 

- Contribuir para o desenvolvimento de processos e métodos de coleta, análise e 

organização de resultados; 

- Promover o intercâmbio com os outros subsistemas de informação setoriais; 

- Qualificar a assistência e promover a educação permanente; 

- Fomentar a formação e a especialização de recursos humanos; 

- Incentivar a pesquisa. 

Dentro desta perspectiva, os componentes fundamentais da Política Nacional de 

Atenção Oncológica são: 

- Promoção e vigilância em saúde; 

- Atenção básica; 

- Média complexidade; 

- Alta complexidade; 

- Centro de Referência de Alta Complexidade em Oncologia; 

- Plano de controle do tabagismo e outros fatores de risco, do câncer do colo do útero e 

da mama; 

- Regulamentação suplementar e complementar; 

-Regulação, fiscalização, controle e avaliação; 

- Sistema de informação; 

- Diretrizes Nacionais para a Atenção Oncológica; 

- Avaliação tecnológica; 

- Educação permanente e capacitação; 
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- Pesquisa sobre o câncer.
13

 

Através da Portaria nº 2.439/05 publicada em 19 de dezembro de 2005, e da 

Portaria nº 741, da Secretaria de Atenção à Saúde, foram definidas as características das 

Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON – hospital 

que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos 

adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para o 

diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes no Brasil, que são: 

colo de útero, mama, próstata, estômago, cólon e reto), Centros de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON – hospital que possui condições técnicas, 

instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de 

assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e 

tratamento de todos os tipos de câncer) e os Centros de Referência de Alta 

Complexidade em Oncologia (é um CACON, que exerça o papel auxiliar, de caráter 

técnico, ao gestor do SUS, nas políticas de Atenção Oncológica).
13

 

Cabe destacar que um UNACON Pediátrico, é uma unidade de atendimento 

exclusivo para as crianças e os adolescentes, e oferece os seguintes serviços específicos 

e obrigatórios: Cirurgia Pediátrica e quimioterapia para crianças (incluindo 

hematologia). Nas UNACONs que não possuírem o serviço de radioterapia deverá 

haver, no mínimo, um equipamento de teleterapia profunda.
13

 

Cabe ressaltar, que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assegura o 

direito ao atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário ás ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde. 
14

 

 

 

2.1.1 Farmacovigilância 

 

Dentro das Políticas Públicas de Saúde, a farmacovigilância, surge como um 

importante aparato, visando a segurança do paciente, já que as interações 

medicamentosas do tipo incompatibilidade, representam um evento adverso, que deve 

ser notificado para que possam ser criadas estratégias afim de evitá-los futuramente,ou a 

criação de intervenções diante de um evento adverso. 
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O surgimento de novos fármacos no mercado aumenta ainda mais as alternativas 

de tratamentos das diversas doenças existentes, porém este advento traz consigo , os 

riscos relacionados às possíveis interações com outros fármacos e o surgimento ou 

potencialização das reações adversas medicamentosas, que cada um dos fármacos em 

uso pode proporcionar. Com isso tem crescido o interesse pela avaliação de reações 

adversas no uso de medicamentos, pois,estas reações afetam a segurança dos pacientes, 

aumentando seu tempo de interação em unidades hospitalares ou levando a necessidade 

da mesma, podendo agregar uma nova patologia e obrigar ao uso de terapêutica 

alternativa. Estes fatores contribuem para o aumento dos custos de tratamento, maior 

tempo de afastamento do trabalho, gerando prejuízos à sociedade como um todo, além 

das óbvias consequências sobre a saúde destes pacientes.
15

 

A farmacovigilância surge como uma prática exercida dentro da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que atua nas três esferas do governo .É um 

trabalho, que consiste no acompanhamento do desempenho dos medicamentos que já 

estão no mercado. As suas ações são realizadas de forma compartilhada pelas 

vigilâncias sanitárias dos Estados, municípios e pela ANVISA.
16

 

Embora sejam formulados para prevenir, aliviar e curar enfermidades, os 

produtos farmacêuticos podem produzir efeitos indesejáveis, maléficos e danosos. Essa 

dualidade, às vezes trágica, é significativa para a saúde pública e torna a 

farmacovigilância atividade indispensável à regulação sanitária em qualquer país. A 

farmacovigilância protege as populações de danos causados por produtos 

comercializados, por meio identificação precoce do risco e intervenção oportuna.
15

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em seu guia para implantação e 

funcionamento de centros de farmacovigilância destaca a importância dos estudos de 

pós-comercialização de medicamentos devido a algumas limitações nos estudos pré-

comercialização (até fase III), sendo estas: Testes em animais são insuficientes na 

previsão da segurança em humanos; Em ensaios clínicos os pacientes são selecionados e 

limitados em número, as condições de uso diferem da prática clínica e a duração do 

ensaio é limitada; Informações sobre reações adversas raras, mas graves, toxicidade 

crônica, uso em grupos especiais (como crianças, idosos ou gestantes), ou interações 

medicamentosas são geralmente incompletas ou não disponíveis.
16

 

Em uma época de pensamento globalizante hegemônico, este documento da 

OMS destaca a importância da implementação de centros de farmacovigilância 
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nacionais, devido à diferentes ocorrências de reações adversas a medicamentos e outros 

problemas relacionados a medicamentos em diferentes países (e até mesmo entre 

regiões do mesmo país). Sendo estas atribuídas a diferenças na produção de 

medicamentos; distribuição e uso (ex. indicações, dose, disponibilidade); genética, 

dieta, tradições populares; qualidade da indústria farmacêutica e composição 

(excipientes) dos produtos farmacêuticos produzidos localmente; o uso de 

medicamentos não ortodoxos (ex. plantas medicinais) que podem representar problemas 

toxicológicos especiais, quando utilizadas sozinhas ou em combinação com outros 

medicamentos.
15

 

Estes dados regionais possuem grande relevância educacional e nas tomadas de 

decisões regulatórias nacionais. Destacando-se que dados nacionais podem não ter 

significado para outras partes do mundo. Por outro lado, dados de programas de 

monitoramento internacional, como o programa de monitoramento internacional de 

medicamentos da OMS fornecem informações sobre possíveis problemas de segurança 

que ainda não foram detectados pelos dados nacionais.
17

 

Considerando-se o exposto, percebe-se que por mais que a regulamentação 

técnica evolua e torne-se cada vez mais restritiva, no momento do registro de um novo 

fármaco,muitos questionamentos ainda permanecem, reforçando a necessidade de um 

acompanhamento sistemático de sua utilização.
15

 

A ANVISA, a partir do 2º semestre de 2001, começou a investir 

sistematicamente na estruturação de Ações de Vigilância Sanitária de Produtos de 

Saúde Pós-Comercialização, como forma de obter informação necessária para a retro 

alimentação dos processos de revalidação de registros, publicação de alertas, retiradas 

de produtos do mercado e inspeções em empresas.
16

 

A estratégia adotada foi a constituição e capacitação de uma rede de hospitais 

sentinela, denominada Rede Brasileira de Hospitais Sentinela, composta, atualmente, 

por 208 hospitais de ensino e/ou alta complexidade, para atuarem como observatório 

ativo do desempenho e segurança de produtos de saúde regularmente usados: 

medicamentos, kits para exames laboratoriais, órteses, próteses, equipamentos e 

materiais médico-hospitalares, saneantes, sangue e seus componentes.
16

 

Em sua fase inicial, o projeto envolveu predominantemente a capacitação de 

profissionais ligados às áreas de apoio à assistência dos hospitais participantes, visando 

favorecer a organização de gerências de risco sanitário hospitalar e, implementando, nas 
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fases seguintes, Planos de Melhoria voltados para o Uso Racional de Medicamentos e 

Uso Racional de Tecnologias. Para o biênio de 2008/2009 foram desenvolvidos Planos 

de Qualidade Hospitalar.
16

 

Além disso, as Gerências de Risco devem realizar diversas atividades no seu dia-

a-dia, entre elas a divulgação do seu papel, a busca de informações de eventos adversos 

e de queixas técnicas relacionados aos produtos de saúde, bem como notificá-los no 

sistema online, para a ANVISA, por meio do Sistema de Notificações em Vigilância 

Sanitária (NOTIVISA).
16

 Para que essas atividades aconteçam, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, envia recursos, mediante  aos pedidos enviados pelos Gerentes, 

registrando como está ocorrendo a implantação da Gerência de Risco e quais os 

trabalhos desenvolvidos pela equipe desta Gerência.
16 

 

 

2.2 O CANCER NA INFANCIA: DESTAQUES E ESPECIFICIDADES 

 

Conhecido há muitos séculos, o câncer foi considerado uma doença de países 

desenvolvidos e com grandes recursos financeiros. Há aproximadamente quatro 

décadas, a situação vem mudando, e a maior parte do ônus global do câncer pode ser 

observada em países em desenvolvimento, principalmente aqueles com poucos e médios 

recursos. Assim, nas últimas décadas, a doença ganhou uma dimensão maior, 

convertendo-se em um evidente problema de saúde pública mundial. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estima que, no ano 2030, podem-se esperar 27 milhões de 

casos incidentes de câncer, 17 milhões de mortes pela doença e 75 milhões de novos 

casos, por ano. O maior efeito desse aumento vai incidir em países de baixa e média 

rendas.
12

 

Na atualidade, o câncer configura um dos maiores problemas de saúde pública. 

O numero de casos vem aumentando consideravelmente no mundo todo, desde o século 

passado. Segundo pesquisas recentes, a incidência é de 135 novos casos por ano e por 

milhão, em crianças com menos de 15 anos de idade.
13

 

O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum 

a proliferação descontrolada de células anormais, que pode ocorrer em qualquer local do 

organismo. As neoplasias mais frequentes na infância são as leucemias (proliferação 

desordenada de glóbulos brancos imaturos), tumores do sistema nervoso central e 



17 

 

 

linfomas (sistema linfático). Também acometem crianças o neuroblastoma (tumores de 

células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal), 

tumores de Wilms (tumor renal) retinoblastoma (tumor de retina do olho), tumor 

germinativo (tumor de células que vão dar origem as gônadas), osteosarcomas (tumor 

ósseo), sarcomas (tumor de partes moles).
13

 

De um modo geral, o câncer na infância afeta as células do sistema sanguíneo e 

os tecidos de sustentação. Doenças malignas da infância, por serem predominantemente 

de natureza embrionária, são constituídas de células indiferenciadas, que determinam, 

em geral, uma melhor resposta aos métodos terapêuticos atuais.
13

 

Os tumores, na infância, possuem alguns sinais e sintomas característicos, que 

podem se apresentar da seguinte forma: 

*Nas leucemias: pela invasão da medula óssea por células anormais, a criança se 

torna suscetível a infecções, pode ficar hipocorada, ter sangramentos e sentir dores 

ósseas; 

*Nos retinoblastomas: um sinal importante de manifestação é o chamado 

“reflexo do olho de gato”, que se caracteriza por um embranquecimento da pupila 

quando exposta à luz. Pode se apresentar, também, através de fotofobia ou estrabismo. 

Geralmente acomete crianças antes dos 3 anos de vida; 

*Algumas vezes, os pais notam um aumento do volume ou uma massa no 

abdome, podendo tratar-se nesse caso, também, de um tumor de Wilms ou 

neuroblastoma; 

*Tumores ósseos podem se manifestar pela formação de massa podendo ser 

visível ou não e causar dor nos membros, por exemplo. O osteosarcoma (tumor no osso 

em crescimento) é mais comum em adolescentes.
13

 

*Tumores do sistema nervoso central (SNC) têm como sintomas mais comuns, 

cefaleias, vômitos, alterações motoras, alterações de comportamento e paralisia de 

nervos.
13

 

Em uma breve comparação, relacionada ao adulto, o surgimento do câncer está 

claramente associado aos fatores ambientais, como por exemplo, o fumo em relação ao 

câncer de pulmão. Nos tumores na infância e adolescência, até o momento, não existem 

evidências científicas que nos permitam obter claramente uma associação. Em sua 

grande maioria os tumores na infância são de origem idiopática. Logo, prevenção é um 
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desafio para o futuro. A ênfase atual deve ser dada ao diagnóstico precoce, bem como 

seu tratamento que está pautado em orientações e terapêutica de qualidade.
13

 

Enquanto os tumores nos adultos estão, em geral, relacionados à exposição aos 

vários fatores de risco como, por exemplo, o fumo, as causas dos tumores pediátricos 

ainda são pouco conhecidas, embora em alguns tipos específicos já se tenha 

embasamento científico de que sejam determinados geneticamente. Do ponto de vista 

clínico, os tumores infantis apresentam menores períodos de latência, em geral crescem 

rapidamente e são mais invasivos. Por outro lado, respondem melhor ao tratamento e 

são considerados de bom prognóstico.
13

 

O câncer, em crianças e adolescentes (0 a 19 anos), corresponde entre 1% e 3% 

de todos os tumores malignos na maioria das populações. É uma doença que pode ser 

considerada rara quando comparada às neoplasias que acometem os adultos. Em geral, a 

incidência total de tumores malignos na infância é maior no sexo masculino. O Brasil 

possui uma população jovem; cerca de 33% da população brasileira encontra-se abaixo 

de 19 anos,na projeção populacional estimada para o ano de 2012.
12

 

Espera-se 5.190 novos casos de linfoma não Hodgkin no sexo masculino e 4.450 

no sexo feminino, para o Brasil, no ano de 2012. Esses valores correspondem a um risco 

estimado de 5 casos novos a cada 100 mil indivíduos do sexo masculino e 4 a cada 100 

indivíduos do sexo feminino.
12

 

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, que apresentam a maior 

incidência, o linfoma não Hodgkin, em pessoas do sexo masculino, é o oitavo mais 

frequente na região Norte (2/100mil). A região Sudeste (7/100mil) ocupa a nona 

posição, enquanto nas regiões Sul (6/100mil) e Nordeste (3/100mil), ocupa a décima 

posição, e na região centro-Oeste (5/100mil), é o 11º mais frequente. Para indivíduos do 

sexo feminino, é o oitavo mais frequente na região Sudeste (6/100mil), e na Centro-

Oeste (4/100mil), está classificado como o 11º lugar. Nas regiões Sul (5/100mil); 

Nordeste (2/100mil e Norte (1/100mil), é o 12º mais frequente.
12

 

Em uma breve análise deste tipo de câncer, pelo mundo, podemos constatar que 

na América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e algumas regiões da Europa, há taxas 

elevadas de incidência do linfoma não Hodgkin. Em geral essas taxas encontram-se 

mais baixas na África, com excesso do linfoma de Burkitt (um subtipo do linfoma não 

Hodgkin), que é desencadeado pela infecção do vírus Epstein-Barr (EBV) entre 

crianças, também não podemos esquecer de mencionar outras infecções, como a 
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ocasionada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), que estão associadas a um 

maior risco no desenvolvimento de linfomas não Hodgkin (LNH).
12

 

Em relação às leucemias, para o Brasil, em 2012, estima-se 4.570 novos casos 

em indivíduos do sexo masculino, enquanto que no sexo feminino, 3.940 casos. Esses 

valores correspondem a um risco estimado de 5 casos novos a cada 100 mil pessoas do 

sexo masculino e a cada 4 do sexo feminino. 
12

 

Assim como os LNH, sem levar em consideração os tumores de pele do tipo não 

melanomas, a leucemia no sexo masculino é a quinta neoplasia mais frequente na região 

Norte (3/100mil). Na região Nordeste (4/100mil), ocupa a 8ª posição, enquanto que na 

região Centro-Oeste (5/100mil), a 10ª colocação. Nas regiões Sul (6/100mil) e Sudeste 

(5/100mil), a 11ª. Para o sexo feminino, é a sétima mais frequente na região Norte 

(3/100mil) e a décima nas regiões Centro-Oeste (4/100mil) e Nordeste (3/100mil), 

enquanto, nas Sudeste (4/100mil) e Sul (5/100mil), é a 12ª e 13ª mais incidente 

respectivamente).
12

 

As diferenças no acesso ao tratamento, nos leva a observar, uma considerável 

variação entre populações, com relação à sobrevida. Entre a população masculina dos 

Estados Unidos e da Europa Ocidental, a sobrevida é de 43%; no Japão, observa-se uma 

sobrevida de 25%; na América do Sul, 24%; Índia, 19%; Tailândia, 15%, e África  

subariana, 14%).
12

 

Embora as causas para o desenvolvimento de leucemias ainda não sejam bem 

conhecidas, existem evidências para alguns fatores de risco, como exposição à radiação 

ionizante, medicamentos utilizados em quimioterapia e exposição ocupacional ao 

benzeno. Os primeiros indícios de que a exposição à radiação ionizante ocasionava o 

desenvolvimento de leucemias foram de estudos realizados após os bombardeios de 

Hiroshima e Nagasaki.
12 

 

 

2.2.1 Leucemias e Linfomas Não Hodgkin na infância 

 

 Trazer os conceitos destas doenças foi importante para a realização deste estudo, 

já que o foco do mesmo foi o MTX endovenoso e as incompatibilidades 

medicamentosas durante o ciclo de infusão deste antimetabólico, e avaliando as 

prescrições médicas das crianças oncohematológicas, emergiu este medicamento, como 
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um quimioterápico presente no tratamento das leucemias linfoides de dos linfomas não 

Hodgkin. 

Sabe-se que a leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos 

(leucócitos), geralmente, de origem desconhecida. Tem como principal característica o 

acúmulo de células jovens anormais na medula óssea, que substituem as células 

sanguíneas normais. A medula é o local de formação das células sanguíneas e ocupa a 

cavidade dos ossos, sendo popularmente conhecida por tutano. Nela são encontradas as 

células que dão origem aos glóbulos brancos, aos glóbulos vermelhos (hemácias ou 

eritrócitos) e às plaquetas.
18

 

As leucemias elas podem ser classificadas da seguinte forma: 

· Leucemia linfoide crônica (LLC): afeta células linfoides e se desenvolve 

vagarosamente. A maioria das pessoas diagnosticadas com esse tipo da doença tem mais 

de 55 anos. Raramente afeta crianças;  

· Leucemia mieloide crônica (LMC): afeta células mieloides e se desenvolve 

vagarosamente, a princípio. Acomete principalmente adultos;  

· Leucemia linfoide aguda (LLA): afeta células linfoides e agrava-se rapidamente. É o 

tipo mais comum em crianças pequenas, mas também ocorre em adultos.   

· Leucemia mieloide aguda (LMA): afeta as células mieloides e avança rapidamente. 

Ocorre tanto em adultos como em crianças.
18

 

Os principais sintomas decorrem do acúmulo de células defeituosas na medula 

óssea, prejudicando ou impedindo a produção dos glóbulos vermelhos (causando 

anemia, que por sua vez causa fadiga e palpitação), dos glóbulos brancos (deixando o 

organismo mais sujeito a infecções) e das plaquetas (ocasionando sangramentos das 

gengivas e pelo nariz, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos sob a pele). O 

paciente pode apresentar gânglios linfáticos inchados, mas sem dor, principalmente na 

região do pescoço e das axilas; febre ou suores noturnos; perda de peso sem motivo 

aparente; desconforto abdominal (provocado pelo inchaço do baço ou fígado); dores nos 

ossos e nas articulações. Caso a doença afete o Sistema Nervoso Central (SNC), podem 

surgir dores de cabeça, náuseas, vômitos, visão dupla e desorientação. Depois de 

instalada, a doença progride rapidamente, exigindo que o tratamento seja iniciado logo 

após o diagnóstico e a classificação da leucemia.
18

 

Na análise laboratorial, o hemograma estará alterado, porém, o diagnóstico é 

confirmado no mielograma, que consiste na punção óssea, geralmente na crista ilíaca 
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em crianças, e aspirado o conteúdo de seu interior. Nesse exame, retira-se menos de um 

mililitro do material esponjoso de dentro do osso e examina-se as células ali 

encontradas.
18

 

Tem o objetivo de destruir as células leucêmicas, para que a medula óssea volte 

a produzir células normais. O grande progresso para se obter a cura total da leucemia foi 

alcançado com a associação de medicamentos (poliquimioterapia), controle das 

complicações infecciosas e hemorrágicas e prevenção ou combate da doença no Sistema 

Nervoso Central (cérebro e medula espinhal). Para alguns casos, é indicado 

o transplante de medula óssea. O tratamento é feito em etapas. A primeira tem a 

finalidade de obter a remissão completa, ou seja, um estado de aparente normalidade 

após a poliquimioterapia. Esse resultado é alcançado um a dois meses após o início do 

tratamento (fase de indução de remissão), quando os exames (de sangue e da medula 

óssea) não mais evidenciam células anormais.
18

 

Entretanto, pesquisas comprovam que ainda restam no organismo muitas células 

leucêmicas (doença residual), o que obriga a continuação do tratamento para não haver 

recaída. Nas etapas seguintes, o tratamento varia de acordo com o tipo de célula afetada 

pela leucemia. Nas linfoides, pode durar mais de dois anos, e nas mieloides, menos de 

um ano. São três fases: consolidação (tratamento intensivo com substâncias não 

empregadas anteriormente); reindução (repetição dos medicamentos usados na fase de 

indução da remissão) e manutenção (o tratamento é mais brando e contínuo por vários 

meses). Por ser uma poliquimioterapia agressiva, pode ser necessária a internação do 

paciente nos casos de infecção decorrente da queda dos glóbulos brancos normais pelo 

próprio tratamento.
18

 

Em relação aos linfomas, estes são considerados neoplasias malignas, originárias 

dos gânglios (ou linfonodos), organismos muito importantes no combate a infecções. Há 

mais de 20 tipos diferentes de linfoma não-Hodgkin. Entre os linfomas, é o tipo mais 

incidente na infância. Por razões ainda desconhecidas, o número de casos duplicou nos 

últimos 25 anos, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos.
19

 

Assim como em outras formas de câncer, dietas ricas em verduras e frutas 

podem ter efeito protetor contra os linfomas não-Hodgkin. Os fatores de risco para o 

desenvolvimento da doença incluem sistema imune comprometido e exposição química 

e/ou a altas doses de radiação. Pessoas com deficiência de imunidade, em consequência 

de doenças genéticas hereditárias, uso de drogas imunossupressoras e infecção pelo 

http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=125
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HIV, têm maior risco de desenvolver linfomas. Pacientes portadores dos vírus Epstein 

Barr, HTLV1 e da bactéria Helicobacterpylori (que causa úlceras gástricas), têm risco 

aumentado para alguns tipos de linfoma.
19

 

Exposição a certos agentes químicos, incluindo pesticidas, solventes, 

fertilizantes, herbicidas e inseticidas tem sido relacionada ao surgimento de linfomas em 

estudos com agricultores e outros grupos que se expõem a altos níveis desses agentes. 

Gânglios aumentados no pescoço, axilas e/ou virilha, sudorese noturna excessiva, febre, 

coceira na pele e perda de peso sem motivo aparente podem ser sinais de alerta e devem 

ser investigados pelo médico.
19

 

A maioria dos linfomas é tratada com quimioterapia, radioterapia, ou ambas. A 

quimioterapia consiste na combinação de duas ou mais drogas. A radioterapia é uma 

forma de radiação usada, em geral, para reduzir a carga tumoral em locais específicos, 

para aliviar sintomas, ou também para reforçar o tratamento quimioterápico, diminuindo 

as chances de volta da doença em localizações mais propensas à recaída. No caso dos 

linfomas indolentes, as opções de tratamento variam desde apenas observação clínica, 

até tratamentos bastante intensivos, dependendo da indicação médica. Para linfomas 

com maior risco de invasão do Sistema Nervoso Central – SNC (cérebro e medula 

espinhal), faz-se terapia preventiva (injeção de drogas quimioterápicas diretamente no 

líquido cérebro-espinhal, e/ou radioterapia que envolva cérebro e medula espinhal). Nos 

pacientes já com o SNC invadido, ou que desenvolvem esta complicação durante o 

tratamento, são realizados esses mesmos tratamentos. Mais recentemente, 

a imunoterapia está sendo cada vez mais incorporada ao tratamento, isoladamente ou 

associada à quimioterapia.
19

 

 

 



23 

 

 

2.3 A QUIMIOTERAPIA COMO MODALIDADE DE TRATAMENTO DA 

CRIANÇA COM CÂNCER 

 

A quimioterapia antineoplásica, ou seja, a utilização de agentes químicos, 

isolados ou em combinação, com o objetivo de tratar tumores malignos, tem-se tornado 

uma das mais importantes e promissoras maneiras de combater o câncer. É uma 

modalidade de tratamento sistêmico da doença, que contrasta com a cirurgia e a 

radioterapia, mais antigas e de atuação localizada. A abordagem sistêmica tornou 

possível a cura de leucemias e linfomas, além de permitir o tratamento precoce de 

metástases não detectáveis.
20

 

Pode ser empregada com o objetivos curativos ou paliativos, dependendo do tipo 

de tumor, da extensão da doença e da condição física do paciente.
20

 

A associação da quimioterapia e outras formas de tratamento como cirurgia, 

hormonioterapia e imunoterapia, é bastante comum. Quando empregada antes da 

cirurgia, geralmente tem como objetivo a avaliação da resposta ao antineoplásico e a 

eventual redução do tumor, que pode resultar em cirurgias mais conservadoras. Trata-se, 

neste caso, da quimioterapia neo-adjuvante. Por outro lado, a utilização de 

quimioterapia após o tratamento cirúrgico, para promover a erradicação de 

micrometástases, é chamada de quimioterapia adjuvante.
20

 

O ataque indiscriminado promovido pelas drogas antineoplásicas às células de 

rápida proliferação, cancerosas ou normais, produz os indesejáveis efeitos colaterais ou 

tóxicos, conhecidos e extremamente temidos pelos indivíduos que necessitam se 

submeter ao tratamento. São comuns os tabus, as ideias preconceituosas e os temores 

que desesperam os pacientes e acabam por afastá-los das possibilidades de cura. É 

fundamental que, além do seu papel técnico, relacionado ao manuseio das drogas, o 

enfermeiro atue como um multiplicador de informação corretas a respeito do tratamento 

quimioterápico, dissipando dúvidas desfazendo tabus, temores e preconceitos, 

enraizados entre os pacientes e a população geral.
20

 

Existem evidências da utilização de drogas quimioterápicas sob forma de sais 

metálicos, como arsênico, cobre e chumbo, em civilizações antigas do Egito e da 

Grécia. No entanto, os primeiros registros de tratamento quimioterápico efetivo 

surgiram somente no final do século XIX, com a descoberta da solução de Fowler 
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(arsenito de potássio), por Lissauer em 1865, e da toxina de Coley (combinação de 

produtos bacterianos) em torno de 1890.
20

 

No início dos anos de 1940, surgiram os primeiros resultados satisfatórios com o 

uso de hormônios no tratamento de carcinomas de próstata e mama.
20

 

Logo a seguir, foram identificadas substâncias citotóxicas nos programas de 

pesquisa da Segunda Guerra Mundial nas áreas dos gases venosos, nutrição e 

antibioticoterapia, que serviram de base para as pesquisas posteriores no campo da 

quimioterapia.
20

 

Um dos mais importantes resultados da pesquisa sobre gases venosos levou à 

descoberta dos efeitos terapêuticos da mostarda nitrogenada. Em dezembro de 1943, um 

ataque aéreo alemão destruiu um depósito de gás-mostarda americano em Bari, Itália, 

ocasionando mielodepressão intensa entre o grupo de indivíduos contaminados: muitos 

soldados expostos ao gás morreram com atrofia de glândulas linfáticas e hipoplasia da 

medula óssea. O fato despertou a atenção de um grupo de farmacologistas clínicos a 

serviço do Pentágono, que, buscando resultados terapêuticos, administrou a droga em 

pacientes com dores de linfoma de Hodgkin e leucemia crônica, o que levou, 

surpreendentemente, a uma regressão tumoral importante, porém de curta duração.
20

 

Na área da nutrição, estudos baseados nos ácidos fólicos levaram Farber e 

colaboradores, em torno de 1948, à descoberta da aminopterina, um antagonista do 

ácido fólico, que levou a remissão algumas crianças com leucemia aguda.  

Aminopterina, hoje é atualmente classificada no grupo dos antimetabólitos, ao lado da 

ametopterina (metotrexato) e fluoracil. Em meados de 1950, um derivado da 

aminopterina, o metotrexato, foi utilizado em mulheres com coriocarcinoma avançado, 

um câncer de placenta raro e fatal. Surpreendentemente uma parcela significativa de 

mulheres que possuíam este tipo de câncer, com metástases pulmonares foi curada. Em 

1956, constatou-se a primeira cura de tumor de Wilm’s com o uso de quimioterápicos e 

foi realizado o transplante de medula óssea.
20

 

Nessa mesma época, importantes descobertas na área de nutrição e 

antibioticoterapia possibilitaram suporte clínico mais eficaz aos pacientes oncológicos.
15

 

No ano de 1950, foram identificados os antibióticos com atividade antitumoral, 

sendo o primeiro deles a dactinomicina.
20

 

Entusiasmado com bons resultados, em 1955, o Instituto Nacional do Câncer 

estabeleceu um programa para o desenvolvimento de novas drogas, investindo em torno 
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de cinco milhões de dólares nesse projeto. Embora algumas técnicas utilizadas nas 

pesquisas de novos antineoplásicos tenham mudado, as bases do processo estabelecidas 

por esse programa permanecem relativamente constantes até hoje. Dessa forma, houve 

três décadas seguintes um rápido desenvolvimento da quimioterapia antitumoral, com a 

descoberta de diversas drogas importantes.
20

 

Nos dias atuais, a quimioterapia constitui-se em modalidades primárias de 

tratamento curativo de muitos tumores, mesmo que avançados, entre eles o 

coriocarcinoma, a leucemia linfoide aguda na criança, o linfoma de Hodgkin e o 

sarcoma de Ewing. Além disso, traz aumento na sobrevida da maioria dos indivíduos 

com cânceres.
20

 

Atualmente, as pesquisas continuam no sentido de desenvolver novos agentes, 

porém a ênfase maior reside na descoberta de substâncias análogas às já conhecidas, 

com efeito tóxicos menos agressivos, especialmente ao coração, pulmões, rins e sistema 

nervoso.
20

 

Outra preocupação atual é com o desenvolvimento de drogas mais seletivas, ou 

seja, tóxicas exclusivamente aos tecidos tumorais. São substâncias direcionadas a alvos 

específicos, como “mísseis teleguiados”, os chamados “medicamentos inteligentes”. 

Também vemos crescer os estudos relacionados às características genéticas do paciente 

que podem influir em sua resposta ao tratamento e até mesmo à incidência e gravidade 

dos efeitos colaterais. Esse conhecimento permitirá o emprego de drogas selecionadas 

especialmente àqueles que realmente obterão benefício com seu uso.
20

 

 

 

2.3.1 - O mecanismo de ação dos quimioterápicos 

 

A quimioterapia consiste no emprego de substâncias químicas, isoladas ou em 

combinação, com o objetivo de tratar neoplasias. São drogas que atuam em nível celular 

interferindo no seu processo de crescimento e divisão. A maioria dos agentes 

antineoplásicos não possui especificidade, ou seja, não destrói seletiva e exclusivamente 

as células tumorais. Em geral, são tóxicas aos tecidos de rápida proliferação, 

caracterizados por uma alta atividade mitótica e ciclos celulares curtos. Para 

compreender o mecanismo de ação dos quimioterápicos é necessário conhecer alguns 

aspectos importantes sobre o ciclo celular e a cinética tumoral.
20
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O crescimento e a divisão das células normais ou cancerosas ocorrem em uma 

sequência de eventos denominada ciclo celular. O próprio final é a divisão celular 

(mitose), ou seja, a formação de duas células-filhas.
20

 

Células de fase G0 ou fase de descanso representam a fração não proliferativa do 

tecido, pois não se dividem, sendo, portanto, pouco vulneráveis à ação das drogas 

antineoplásicas. São as grandes responsáveis pelas recidivas e metástases.
20

 

A fase G1 representa o início do processo de divisão celular. Nela ocorre a 

síntese do RNA e das proteínas necessárias à formação do DNA. Tem duração variável, 

de algumas horas a muitos anos e, nesse caso, apesar das controvérsias, é considerada 

também como células em fase (G0).
20

 

Na fase seguinte, fase S, ocorre a síntese do DNA, ou seja, a duplicação do 

material genético. Tem duração de dez a 30 horas.
26

 

Em seguida, a célula entra na fase G2, chamada pré-mitótica, onde ocorre a 

síntese do RNA e das proteínas necessárias ao processo de divisão. Tem duração de 

uma a 12 horas.
20

 

 Na fase mitótica (fase M), a divisão nuclear, é um processo contínuo que se 

divide em 4 fases:  

- Prófase é a etapa mais longa da mitose, onde os filamentos de cromatina enrolam-se, 

tornando-se cada vez mais curtos e visíveis ao macroscópio ótico; os dois pares de 

centríolos afastam-se em sentidos opostos, entre eles forma-se o fuso acromático 

(sistema de microtúbulos proteicos que se agrupam e formam fibras) e quando os 

centríolos alcançam os polos da célula o invólucro nuclear quebra e os nucléolos 

desaparecem; 

- Metáfase é onde os cromossomos atingem a máxima condensação, o fuso acromático 

completa o desenvolvimento e algumas fibrilas ligam-se aos centrômeros (as outras 

ligam os dois centríolos), os cromossomos encontram-se alinhados no plano equatorial 

(plano equidistante dos dois polos da célula) constituindo a Placa equatorial; 

- Anáfase, esta fase se inicia pela duplicação dos centrômeros, libertando as cromátides 

irmãs que passam a serem chamadas de cromossomos-filhos, as fibras do fuso ligadas 

aos centrômeros, encurtam, puxando os cromossomos para os polos da célula. A anáfase 

é uma fase rápida, caracterizada pela migração dos cromossomos para os polos dos 

fusos; 
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- Na Telófase, ocorre a formação da membrana nuclear ao redor dos cromossomos de 

cada polo da célula, passando a existir assim, dois núcleos com a mesma informação 

genética. Os nucléolos reaparecem, o fuso mitótico dissolve-se e os cromossomos 

descondensam e tornam-se menos visível.
20

 

 E por último a citocinese, que corresponde a divisão celular e, 

consequentemente, à individualização de duas céluas-filhas.
20

 

Todas as células, normais ou cancerosas, passam pelas mesmas fases até 

chegarem à divisão celular. A diferença básica reside no fato de que nos tecidos normais 

a produção celular ocorre de forma a preencher as necessidade orgânicas, ou seja, há um 

balanço entre células que nascem e células que morrem. No entanto, as cancerosas não 

obedecem a esse comando e proliferam excessivamente. Não é claramente conhecido o 

mecanismo de manutenção da homeostase celular normal. O que tem sido postulado é 

que existe um sistema de feedback, que, em resposta à morte celular, sinaliza a novas 

células para que iniciem a fase G1. Em pacientes com cânceres se mecanismo não 

ocorre; portanto, células cancerosas iniciam o processo de divisão celular independente 

do sistema de feedback. Devido a essa falha do mecanismo de controle da reprodução, a 

taxa de células em processo de divisão celular é muito maior nos tecidos tumorais do 

que nos normais, dos quais se originaram. Nesse processo descontrolado de reprodução 

pode haver a perda da capacidade de diferenciação, ou seja, a produção de células com 

características morfológicas e biológicas totalmente diferentes do tecido normal.
20

 

Com o crescimento acelerado, o agrupamento celular anormal passa a sofrer 

escassez de nutrientes, oxigênio e espaço, o que limita seu aumento. No entanto essa 

pequena massa tumoral começa a produzir um peptídeo capaz de estimular a produção 

de vasos sanguíneos, que possibilitam o suprimento das necessidades, permitindo nova 

aceleração da reprodução celular e, consequentemente, crescimento do tumor. Essa 

substância é conhecida como Fator de Angiogênese Tumoral (TAF).
20

 

O conhecimento da cinética tumoral e do ciclo celular é fundamental para a 

compreensão do tratamento quimioterápico. Sabe-se que as drogas antineoplásicas agem 

especialmente em células que estão em processo de divisão ativa; portanto, são mais 

eficazes quando utilizadas precocemente, ou seja, quando o tumor é ainda pequeno e 

cresce exponencialmente. Além disso, os tumores de rápido desenvolvimento são os 

mais suscetíveis à destruição pela quimioterapia, pois nesses casos, mais células estão 

em divisão ativa, havendo, portanto mais células sensíveis às drogas antineoplásicas.
20
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A redução do volume tumoral, por meio dos recursos da cirurgia (cirurgia 

citorredutora) e uso da radioterapia associada à quimioterapia (quimioterapia 

radiossensibilizante), é capaz de acelerar a taxa de crescimento, tornando a massa 

residual e as metástases mais sensíveis à ação dos quimioterápicos. Dessa forma, ficam 

muito claras as vantagens da associação das diversas modalidades de tratamento 

oncológico.
20

 

O número de células que uma droga antineoplásica pode destruir é expresso em 

termos percentuais ou logarítmicos. Da mesma forma, o tamanho do tumor é expresso 

como o logarítmico do número de células: 10
1
 células ou 10

2
 células, por exemplo. O 

volume tumoral mínimo detectável é, provavelmente, 10
9
 células ou um grama. Esse 

volume é, provavelmente, 10
9
 células ou um grama. Esse volume equivale à massa de 

um centímetro de diâmetro, detectada por uma radiografia de tórax ou uma palpação de 

mama. Tumores com 10
12

 e 10
13

 células aproximadamente (0,9 a 9Kg de tecido 

canceroso) usualmente resultam em danos aos órgãos vitais e morte. Uma redução 

tumoral de 50% representa somente um terço de log de redução em volume. Por 

exemplo, a massa tumoral que contém 8 X 10
10

 células, mesmo reduzida em 50% pela 

quimioterapia, ainda conterá 4 X 10
10

 células. Um agente quimioterápico capaz de 

matar um log de células (isto é, 10
1
) reduz 90% do volume tumoral. Por exemplo, um 

tumor com 10
12

 passa a ter 10
11

 células; um tumor com 10
4
 células (10.000 células) 

passa a ter 10
3
 células (1.000 células). A cada nova aplicação, a droga destrói 90% das 

células remanescentes, e assim sucessivamente, até que ocorra a resistência tumoral ao 

quimioterápico ou, na melhor das hipóteses, o próprio sistema imunológico do paciente 

se encarregue da destruição final. Mesmo as drogas mais potentes obedecem a esse 

mecanismo, ou seja, matam sempre uma porcentagem constante de células a cada 

aplicação, e não todas elas. Dessa forma, para destruir todo o tumor são necessários 

cursos repetidos de tratamento quimioterápico antes que o câncer reassuma seu tamanho 

original, a partir das células remanescentes que ficam ilesas à droga (10%).
20 

 

 

2.3.2 A Imunoterapia 
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O tratamento do câncer que promove a estimulação do sistema imunológico, por 

meio do uso de substâncias modificadoras da resposta biológica, é denominado 

Imunoterapia.
21

 

As reações imunológicas podem ser resultados da interação antígeno-anticorpo 

ou dos mecanismos envolvidos na imunidade mediada por células. A produção de 

anticorpos está relacionada aos linfócitos B, enquanto a imunidade mediada por células 

se relaciona com os linfócitos T. Os monócitos e os macrófagos também são células 

efetoras de imunidade e facilitam a atividade dos linfócitos T e de modificadores da 

resposta biológica, como a interleucina. Mais de setenta atividades biológicas diferentes 

são mediadas por produtos de linfócitos, monócitos e macrófagos.
21

 

Esses mediadores podem ser classificados como fatores auxiliares, supressores, 

reguladores do crescimento e citotóxicos. Há muito tempo se reconhece a relação entre 

competência imunológica e evolução favorável da doença maligna. Especificamente, a 

redução da atividade das células supressoras tem sido demonstrada em pacientes com 

câncer de ovário, neuroblastoma e carcinoma hepatocelular. Esta observação está mais 

relacionada à presença de doença avançada do que ao tipo histológico do tumor e 

também oferece as bases para a imunoterapia de pacientes com câncer, sob a hipótese 

de que a restauração da função imunológica pode levar a um melhor prognóstico do 

caso.
21

 

A imunoterapia é classificada em ativa e passiva, de acordo com as substâncias 

utilizadas e os seus mecanismos de ação. Na imunoterapia ativa, substâncias 

estimulantes e restauradoras da função imunológica (imunoterapia inespecífica) e as 

vacinas de células tumorais (imunoterapia específica) são administradas com a 

finalidade de intensificar a resistência ao crescimento tumoral. A imunoterapia 

específica pode ser autóloga ou heteróloga. Na imunoterapia passiva ou adotiva, 

anticorpos antitumorais ou células mononucleares exógenas são administrados, 

objetivando proporcionar a capacidade imunológica de combate a doença. A 

imunoterapia ainda é um método experimental, devendo se aguardar resultados mais 

conclusivos sobre sua eficácia e aplicabilidade clínica.
21 

 

 

2.3.3 OS Agentes Antimetabólicos 

 



30 

 

 

As drogas quimioterápicas são classificadas de duas maneiras principais: de 

acordo com sua estrutura química e função em nível celular e com a especificidade no 

ciclo celular.
20

 

A primeira classificação divide os antineoplásicos em seis grupos: agentes 

alquilantes; antimetabólicos; antibióticos antitumorais; plantas alcaloides; agentes 

múltiplos, hormônios e antagonistas hormonais.
20

 

A classificação de acordo com a especificidade no ciclo celular divide os 

quimioterápicos em ciclo celular específico e ciclo celular não específico. Drogas ciclo 

celular específicas são mais ativas no combate às células que se encontram em uma 

determinada fase do ciclo, em geral a S ou a M. São quimioterápicos bastante efetivos 

no tratamento de tumores com grande número de células em processo de divisão rápida 

e ativa.
20

 

Como exemplos têm-se os antimetabólitos (citarabina, metotrexato) e os 

alcaloides da vinca (vincristina, vimblastina). A vincristina e a vimblastina são letais 

somente para as células que se encontram em fase M e a citarabina e a hidroxiuréia 

agem sobre células em fase S. A melhor maneira de administrá-las é uma concentração 

mínima da droga por um longo período de tempo, de maneira a permitir que todas as 

células cheguem à fase na qual são mais vulneráveis aos efeitos tóxicos do 

quimioterápico. Drogas ciclo celular não-específicas são letais às células em qualquer 

fase em que se encontrem. Agem sobre a fração proliferativa e não-proliferativa do 

tumor. Não exigem uma alta taxa de crescimento para serem efetivas, mas é necessário 

que a célula se divida, pois a morte das células expostas à droga só ocorre quando estas 

tentam dividir-se. Tendem a ser mais dose-dependentes do que as drogas ciclo celular 

específicas, ou seja, doses maiores ocasionam danos celulares maiores. Além disso, 

aplicações em bolos são tão efetivas, quanto aplicações fracionadas da mesma dosagem. 

São exemplos os agentes alquilantes (ciclofosfamida, mecloretamina, buslsulfan) e os 

antibióticos antitumorais (dactinomicina, doxurrubicina, daunorrubicina).
20

 

Os antimetabólitos são estruturalmente semelhantes aos metabólitos naturais, 

essenciais ao funcionamento celular. Por isso, são capazes de “enganar” a célula, 

incorporando-se a ela, bloqueando a produção de enzimas necessárias à síntese de 

substâncias fundamentais ou interpondo-se às cadeias do DNA e RNA, transmitindo 

mensagens errôneas. São divididos em três grupos: os análogos do ácido fólico 

(metotrexato, por exemplo), os análogos das purinas (mercaptopurina e tioguanina, por 
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exemplo), os análogos das piridinas (citarabina e fluorouracil, por exemplo). São drogas 

ciclo celular específicas, atuando especificamente sobre células em fase de síntese do 

DNA (fase S), dessa forma são mais efetivas no tratamento de rápida divisão celular. Os 

principais quimioterápicos desta classe são: metotrexato, mercaptopurina, tioguanina, 

fluorouracil, citarabina, floxuridine, cladribina e fludarabina.
20

 

Os efeitos colaterais comuns dessas drogas são a mielodepressão, a alopecia e a 

mucosite. A leucopenia é a mais severa toxicidade hematológica observada, seguida de 

trombocitopenia. Em geral, o nadir (tempo expresso em dias, que ocorre entre a 

administração do medicamento e o menor valor da contagem das células hematológicas) 

ocorre uma a duas semanas após a aplicação. A toxidade gastrintestinal é manifestada 

por náuseas, vômitos, diarreia e mucosite. Após aplicação de altas doses de metotrexato 

(0,5g/m2 a 12g/m2), o dano às células normais pode ser letal, especialmente se expostas 

à droga por mais de 36 horas. Nesses casos ocorre lesão celular irreversível, levando a 

quadros de toxicidade hematológica e gastrintestinal fatais. Para evitar o problema, 

utiliza-se o ácido folínico, um substituto do ácido fólico, capaz de forçar a saída do 

MTX da célula. O ácido folínico deve ser administrado 24 a 36 horas (mais comum 24 

horas) após o início do tratamento com metotrexato em altas dosagens. Os 

antimetabólicos, em especial a mercaptopurina e a tioguanina, estão relacionados com 

quadros de disfunção hepática, caracterizados por icterícia e elevação das enzimas, em 

geral reversível com a interrupção do tratamento.
20 

 

 

2.3.4 Metotrexato (MTX) 

 

Encontrado em algumas formas comerciais, tais como: BigmarMetotrexato 

(Open Pharmaceuticals); Biometrox (Biossintética); Fauldmetro (Faulding); 

Metotrexato Asta Médica (Asta Médica); Metotrexin (Itafarma); Metrexato 

(Blausiegel); Metrotex (Aventis Farma) e Miantrex CS (Pharmacia do Brasil). Ele se 

apresenta tanto em forma oral (comprimidos de 2,5 mg) quanto em forma injetável 

(50mg em 2 ml; 100mg em 4 ml; 1000mg em 10 ml e 5000mg em 50ml). Este 

quimioterápico é classificado como um antimetabólico antagonista do ácido fólico que 

inibe a conversão do ácido diidrofólico em ácido tetrahidrofólico, indispensável à 
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síntese de timinas e purinas. Essenciais à formação de DNA, RNA e proteínas. É uma 

droga ciclo celular específica, ou seja, age durante toda a fase S.
20

 

A absorção por via oral, após administração, acontece pelo trato gastrintestinal e 

parece ser dose-relacionada, ou seja, dose de até 40mg/m
2
 são bem absorvidas (75% a 

90%), ao passo que a absorção de altas doses é incompleta e variável (50% a 70%), 

doses intramusculares são completamente absorvidas.
20

 

Atinge níveis plasmáticos de pico de aproximadamente uma a duas horas após 

ingestão oral. Distribui-se amplamente por todos os fluidos corpóreos, inclusive leite 

materno. Em doses convencionais o MTX, atravessa a barreira hemotoliquórica, porém 

sem atingir níveis terapêuticos (3% a 10% dos níveis plasmáticos). No entanto, alta dose 

(>500mg/m
2
) endovenosa por um período de até 24 horas, promove níveis terapêuticos 

no sistema nervoso central. Da mesma forma, ocorre absorção sistêmica após aplicação 

da droga intratecal. Pacientes com efusões malignas em peritônio ou pleura acumulam a 

droga nesses fluidos, ocasionando um retardo no clearance do Metotrexato e, 

consequentemente, aumento de toxicidade. Recomenda-se drenagem prévia. Entre 50% 

e 60% do citostático liga-se às proteínas plasmáticas.
20

 

Apenas 10% da droga é metabolizada pelo fígado. Sua meia vida em baixas 

doses, dura entre três e dez horas; já em altas doses dura em torno de 8 a 12 horas. O 

MTX, é eliminado principalmente pela urina, por filtração glomerular e transporte 

ativo.
20

 

Este quimioterápico é indicado principalmente para o tratamento de 

coriocarcinoma, mola hidatiforme, leucemias linfoide aguda, profilaxia e tratamento de 

leucemias meníngeas; câncer de mama; cabeça, pescoço e pulmão; linfomas não 

Hodgkin, linfoma cutâneo de célula T (micose fungóide); psoríase, artrite reumatoide; 

mieloma; rabdomiossarcoma; tumor cerebral; câncer de bexiga; câncer de cérvix, câncer 

de esôfago, rim, ovário, próstata, estômago e testículos.
20

 

É uma droga que não possui ação vesicante, podendo ser administrada, quando 

por via endovenosa em um acesso venoso periférico, tendo o cuidado de avaliar este 

acesso durante toda a infusão quanto a sinais de possível flebite química, já que o seu 

pH gira em torno de 8,5.
22

 

As reações adversas (RAMs) mais relatadas na literatura se dividem em: 

 Hematológicos: mielodepressão: leucopenia, trombocitopenia, anemia (dose-

dependente; mais acentuada em esquemas de infusão contínua; nadir: sete a dez 
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dias, recuperação medular: aproximadamente duas a três semanas após término 

da administração); 

 Gastrintestinal: náuseas e vômitos (dose-dependente, 39% dos pacientes sob 

alta-dosagem), estomatite e diarreia (dose-dependentes, mais acentuado em 

esquemas de infusão contínua); anorexia; cólica abdominal; hematêmese; 

melena; ulceração gastrintestinal; enterite; perfuração intestinal; 

 Cutâneos: pruridos; urticária; eritema; alopecia (rara); fotossensibilidade, 

furuncolose; hipopigmentação; hiperpigmentação; acne; teleangiectasia; 

dermatite esfoliativa; foliculite; recidiva de reação cutânea em pacientes 

submetidos previamente à radioterapia; 

 Neurológicos: leucoencefalopatia (associada a múltiplas aplicações intratecal 

e/ou irradiação craniana); fadiga; fotofobia; cegueira cortical; confusão; ataxia; 

tremores; irritabilidade; convulsões; coma; vertigem, visão turva. Cefaleia, dor 

lombar, rigidez de nuca e alterações motoras (paralisias, hemiparesias) após 

aplicação intratecal; 

 Outros: hepatotoxicidade (elevação transitória das transaminases, fibrose 

hepática, cirros hepática); nefrotoxicidade (dose-dependente; retenção urinária, 

elevação de ureia e creatinina, hematúria, necrose tubular renal; urina amarelada 

(alta dosagem) cistite, pneumonite, fibrose pulmonar, tosse, dispneia, 

conjuntivite, lacrimejamento, catarata; osteoporose; hiperuricemia; reações 

alérgicas raras (febre, tremores, urticária, anafilaxia, pneumonite alérgica); dor 

em flanco associada à rápida infusão venosa); vasculite; supressão gonodal 

(alterações do ciclo menstrual, oligo ou azoospermia) em geral temporária; 

teratogenicidade e carcinogenicidade.
20

 

A droga, segundo relatos da literatura, apresenta incompatibilidade com: 

bleomicina, doxorrubicina, idarrubicina, fosfato de predinisolona, droperidol, 

metoclopramida, ranitidina, clorpromazina, midazolam, nalbufine, prometazine, 

dexametazona, gemcitabina, ifosfamida, propofol e vancomicina. Incompatível com 

salicinatos, sulfonamidas, diuréticos, hipoglicemiantes, difenil-hidantoína, tetraciclinas, 

cloranfenicol, ácido para-aminobenzóico e antiinflamatórios não esteróidais (prolongam 

o clearance de metrotexato e aumentam sua toxicidade). Os anticoagulantes orais 

potencializam o MTX, em relação a digoxina oral, esta diminui o seu efeito. O ácido 
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fólico e folínico, antagonizam o metotrexato, diminuindo sua toxicidade; o álcool e a 

radioterapia aumentam a toxicidade.
20
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2.4 GERENCIAMENTO DO CUIDADO NA ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIA 

ANTINEOPLÁSICA 

 

Na maioria das instituições, o enfermeiro é o responsável pela gerência e 

coordenação das atividades de saúde e mesmo quando não exerce cargos de chefia, é 

quem organiza os serviços e encaminha as dificuldades cotidianas de trabalho. Portanto 

é imprescindível sua autonomia e envolvimento nas práticas de saúde desenvolvidas, 

em especial nos serviços de saúde, visando à construção de processos de trabalho 

centrados nas necessidades do usuário e na integralidade dos sujeitos.
23

 

 Nesta perspectiva, o enfermeiro é o membro da equipe multiprofissional que 

atua diretamente no gerenciamento do cuidado no que tange a terapia medicamentosa, 

que é um conjunto de conhecimentos e técnicas que visam à administração de soluções 

ou fármacos no sistema circulatório, abrangendo o preparo do paciente para a terapia, a 

escolha, a obtenção e a manutenção do acesso venoso periférico, assim como a 

manutenção do acesso central, os diferentes métodos de aprazamento, preparo e 

administração de drogas e soluções, bem como os cuidados referentes à frequência de 

troca dos cateteres, curativos, dispositivos de infusão e soluções.
24

 

 As interações medicamentosas físico-químicas configuram uma falha no 

processo que envolve a terapêutica medicamentosa, que podem causar retardar a 

recuperação, causar danos irreversíveis e até mesmo a morte. Cabe ao enfermeiro se 

apropriar de conceitos, se instrumentalizar para a realização de uma assistência segura, 

gerenciando o cuidado junto a sua equipe, realizando educações continuadas, trabalhar 

em equipe junto as demais profissionais envolvidos no processo de prescrição, 

dispensação, aprazamento, preparo e administração dos medicamentos, afim de que os 

erros sejam minimizados e seja proporcionado a segurança do paciente. 

 O gerenciamento do cuidado pauta-se na articulação entre a dimensão 

assistencial e a gerencia para atender as necessidades de cuidados de pacientes e os 

objetivos da instituição e da equipe de enfermagem. O gerenciamento do cuidado 

implica tê-lo como foco das ações profissionais e utilizar os processos administrativos 

com tecnologias no sentido da sua concretização por meio de ações diretas com os 

usuários ou por intermédio de delegação e articulação com outros profissionais da 

equipe de saúde. O enfermeiro gerencia o cuidado quando prevê e provê recursos, 

capacita a equipe de enfermagem e interage com outros profissionais, ocupando espaços 
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de articulação e negociação para que o trabalho traga resultados positivos considerando 

as necessidades dos pacientes e/ou familiares, dos profissionais envolvidos no cuidado e 

da instituição de saúde.
23 

 

2.3.1 A Segurança do Paciente e o Erro de Medicação 

 

As interações medicamentosas, do tipo incompatibilidade, configuram um 

problema no que tange a terapêutica medicamentosa dos pacientes, e podem gerar danos 

irreversíveis e até mesmo a morte. Portanto afetam diretamente a segurança do paciente. 

 Muito se fala acerca desta temática, e hoje, pode se considerar a segurança do 

paciente como uma das premissas mais importantes nos serviços de saúde, pois, 

compreende um conjunto de iniciativas para instituir sistemas e processos operacionais 

com o objetivo de evitar, prevenir e reduzir eventos adversos ocorridos a partir da 

assistência prestada.
25

 

Erros podem ocorrer, seja no processo de preparo, ou no processo de 

administração dos medicamentos, e comprometem a segurança do paciente e a 

qualidade da assistência, além de causar danos, muitas vezes irreversíveis, e até a morte. 

Desta forma, podemos destacar como consequências destes eventos, o aumento da 

morbimortalidade, prolongamento do tempo de internação, além do aumento dos custos 

da assistência.
25

 

Administrar medicamentos aos pacientes nas instituições de saúde é um 

processo complexo, com várias etapas, contemplando uma série de decisões e ações 

inter-relacionadas que envolve profissionais de várias disciplinas bem como o próprio 

paciente, necessitando conhecimentos atualizados sobre os medicamentos e acesso no 

momento necessário, de informações completas e exatas sobre o paciente. Inicia-se com 

a seleção e prescrição do medicamento pelo médico, envio desta à farmácia, que 

dispensa o medicamento e o envia às clínicas, requer preparo e administração pela 

enfermagem, a qual registra e monitora as reações deste medicamento. Os profissionais 

envolvidos são: o médico, farmacêutico, auxiliar do farmacêutico, enfermeiro e o 

auxiliar ou técnico de enfermagem.
26

 

Os auxiliares e técnicos estão na ponta final do sistema e são as ações destes 

profissionais que se traduzem concretamente pela administração do medicamento aos 

pacientes e observação das reações adversas que podem ocorrer. Os vários processos 
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que compõem as ações dos profissionais agrupados denomina-se Sistema de Medicação 

e é composto pelos processos da prescrição médica, dispensação e preparo e 

administração do medicamento.
26

 

Podemos encontrar em nível nacional e internacional, descritos na literatura, os 

tipos de erros de medicação que podemos classificar em: erros de omissão; erros por 

dose extra; erros de via; erros de dosagem; erros devido ao horário incorreto; erros com 

medicamentos deteriorados; erros de prescrição; erros de distribuição; erros devido à 

incorreção na preparação do medicamento; erros devido a técnicas incorretas na 

administração; erros na administração de um medicamento não autorizado. 
18

 

Os conceitos relacionados aos efeitos negativos da utilização dos medicamentos, 

ainda apresentam imprecisões. Duas importantes organizações têm promovido esforços 

para se chegar a uma taxonomia consensual: NCCMERP (National Coordinating 

Council for Medication Error Reportingand Prevention) e a American Societyof Health 

System Pharmacists. A primeira organização congrega vinte outras organizações com 

representantes da área de saúde, consumidores e instituições do governo dos EUA. A 

terminologia que apresentamos é a mais aceita atualmente, mas não é definitiva, dada a 

polêmica entre os cientistas.
26

 

Além do conceito dos efeitos negativos da utilização dos medicamentos, e 

também de “Segurança do Paciente”, existe ainda: Acidentes com medicamentos, que se 

constituem em todos os incidentes, problemas ou insucessos, inesperados ou evitáveis, 

produzidos ou não por erro, imperícia, imprudência ou negligência; Erro de medicação, 

que significa qualquer evento evitável, que de fato ou potencialmente, pode ter sido 

causado devido ao uso inapropriado de medicações ou levar a um dano no paciente 

enquanto a medicação está sob o controle dos profissionais de saúde, paciente ou 

consumidor. Tais eventos podem estar relacionados a prática profissional, produtos, 

procedimentos e sistemas, incluindo: prescrição, comunicação da prescrição, rótulo de 

medicamentos, embalagem e nomenclatura, composição, dispensação, administração, 

educação, monitoramento e uso do medicamento; Eventos adversos relacionados aos 

medicamentos, se refere a qualquer dano ou injúria causada ao paciente pela 

intervenção médica relacionada aos medicamentos, provocadas pelo uso ou falta do uso, 

quando necessários. Somente 0,9% dos erros de medicação resultam em um evento 

adverso como, por exemplo, a morte de uma criança devido a uma overdose de morfina 

– escrita com um zero após a vírgula, erro que resultou em um evento adverso. Quando 
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o evento adverso é resultado de um erro é considerado evento adverso evitável; Reação 

adversa ao medicamento é definida pela OMS como qualquer efeito prejudicial ou 

indesejado que se apresente após a administração de doses de medicamentos 

normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma 

enfermidade e; Erro potencial constitui-se em um evento ou situação que poderia ter 

resultado em um acidente, injúria ou doença, mas por sorte ou por interceptação nada 

ocorreu.
29

 

A segurança de pacientes é a palavra chave e há necessidade de incorporação de 

uma cultura de segurança dentro das instituições, embora seja uma premissa recente na 

saúde. A complexidade inerente ao processo de administrar medicamentos exige que o 

erro de medicação seja visto como um fenômeno multicausal, de abordagem 

multidisciplinar cujo enfretamento envolve vários profissionais que partilham 

conhecimentos específicos e a responsabilidade de prevenir erros, identificando e 

corrigindo fatores que contribuam para sua ocorrência.
26 

 

 

2.3.2 O Enfermeiro na Terapia Intravenosa: sua importância e principais 

dispositivos utilizados na terapia antineoblástica 

 

A terapia Intravenosa (TIV) é um conjunto de conhecimentos e técnicas que 

visam à administração de soluções ou fármacos no sistema circulatório e abrange 

diversos aspectos de cuidados, como o preparo do paciente para a terapia, a escolha e a 

obtenção do acesso venoso, o preparo e a administração de drogas e soluções, a 

realização de curativos e a prevenção ou identificação precoce de complicações 

associadas, pois, como qualquer outro cuidado prestado ao ser humano, este também 

não está isento de complicações.
27

 

Foi no século XX, no Massachutts Geberal Hospital, que os enfermeiros foram 

pela primeira vez, nomeados como Enfermeiros IV (Enfermeiros Intravenosos), cujo 

trabalho, consistia em administrar soluções e realizar transfusões intravenosas, 

higienizar e manter dispositivos de infusão e agulhas.
28

 

O papel do enfermeiro mudou, primeiramente, devido ao menor número de 

médicos na assistência hospitalar durante a segunda Guerra Mundial. Enfermeiros 

assumiram funções que geralmente médicos realizavam: injeções, sutura de feridas, 
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medição de pressão arterial, coleta de sangue e administração de infusão. Enfermeiros 

eram treinados em terapia intravenosa pelo anestesiologista na sala de cirurgia
.29

 

 Sabemos que hoje, o enfermeiro desempenha um papel importante no que 

concerne a escolha do acesso venoso ideal, para terapêutica da clientela 

oncohematológica. A terapêutica desta clientela, compreende uma grande quantidade de 

medicamentos endovenosos com extremos de pH, o que pode levar a lesões do 

endotélio da veia, resultando em flebites químicas ou até mesmo necrose tecidual, se faz 

necessário o uso de um acesso venoso central, que seja de preferência de longa 

permanência. 

 O enfermeiro deve participar da escolha do acesso venoso central, em 

consonância com o médico responsável pelo atendimento e acompanhamento durante 

todo o tratamento do paciente, levando em consideração as normas institucionais 

estabelecidas pela Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde. Não 

esquecer que é de responsabilidade do enfermeiro estabelecer o acesso venoso 

periférico, incluindo, principalmente, o Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP). 
30

 

 Dentre os dispositivos centrais de longa permanência disponíveis no mercado 

para uso na terapia antineoplásica, temos os chamados cateteres tuneilizados, que são 

feitos de silicone e estão comercialmente disponíveis em muitos modelos. Esses 

cateteres têm de 50 a 60 cm de comprimento e um lúmen com diâmetro interno de 22 a 

17 Gauges. A espessura das paredes de silicone varia de acordo com o fabricante. Os 

cateteres de silicone podem ser de lúmen único, duplo ou triplo.
28

 

 Os chamados cateteres tuneilizados, inseridos pelo cirurgião, através de uma 

técnica que consiste em dissecar uma veia profunda, e através de um “túnel” de pele 

inserir o cateter, que atinge e progride através da veia dissecada, e que terá sua 

localização em terço médio da veia cava superior, podem ser classificados em cateteres 

de Hickman, Broviac e Groshong. Os cateteres de Hickman possuem 90 cm de 

comprimento, 1,6 mm de diâmetro, é de longa permanência, equipado com um ou dois 

cuffs Dracon. Ele é feito de silicone Silastice é uma modificação do cateter de Broviac, 

com diâmetros maiores. Esse cateter central permite a coleta de amostras de sangue 

central, bem como a infusão de hemoderivados, grandes volumes e medicamentos 

endovenosos com extremos de pH.  Sendo um cateter tuneilizado subcutaneamente e 

colocado em uma área que permite aos pacientes cuidar do local de inserçãoe de 

conexão. O cirurgião sutura o cateter no local, por meio de um cuff de poliéster Dacron 
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que adere aos tecidos: isso fixa adicionalmente o cateter e ajuda a prevenir a entrada de 

bactérias.
28

 

 

 

Figura 1: Catéter de Hickman 

 

Fonte: http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion3/capitulo45/capitulo45.htm 

  

 

O cateter de broviac tem 90 cm de comprimento. 1 mm de diâmetro, feito de 

silicone Silastic de longa duração equipado com cuffs. Ele permite a infusão de fluidos 

endovenosos, incluindo nutrição parenteral. Devido ao diâmetro do seu calibre, pode ser 

usado primariamente em pacientes pediátricos.
28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion3/capitulo45/capitulo45.htm
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Figura 2: Cateter de Broviac 

 

Fonte: http://www.veengle.com/s/Broviac/1.html 

 

Groshong, é um cateter de borracha translucida, encapsulado com sulfato de 

bário radiopaco e uma válvuloa adjacente com uma fenda de dois caminhos e ponta 

fechada e arredondada. Um pequeno cuff de Dracon preso ao cateter promove 

crescimento, de dentro para fora, de um tecido fibroso, o qual ajuda a fixar o cateter e 

reduz o potencial para infecção. Embora similar ao cateter de Hickman, seu modelo 

permite tanto a coleta de amostras de sangue como a administração de fluídos pelo 

mesmo lúmen. O cateter de Groshong é encontrado com lúmen único ou triplo.
28

 

 

Figura 3: Cateter de Groshong 

 

  

 

 

 

 

Fonte:http://enfermeria-online.blogspot.com.br/2008_05_01_archive.html 

 

 

http://www.veengle.com/s/Broviac/1.html
http://enfermeria-online.blogspot.com.br/2008_05_01_archive.html
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Com um sistema completamente fechado composto de um dispositivo 

implantável com um reservatório de drogas, ou conexão de entrada, com um sistema de 

auto selamento conectados à saída do cateter, encontramos o chamado cateter venoso 

implantado. Este cateter é instalado cirurgicamente, no subcutâneo em local conveniente 

do corpo (geralmente em membros superiores ou tórax). O reservatório de auto 

selamento pode suportar mais de 2000 punções de agulhas. Esse dispositivo propicia 

acesso venoso para retirada de sangue, infusão de soluções endovenosas, transfusões de 

sangue e quimioterapia. Este cateter precisa ser acessado por uma agulha especial, de 

nome Huber, para a segurança e penetração apropriada do reservatório. Essas agulhas 

contribuem para uma longa vida do cateter, o tamanho delas varia de 19 a 24 Gauge, 

enquanto seu calibre varia de 2,5 a 7,5 cm de comprimento. Elas estão disponíveis em 

ângulo de 90º ou reto.
28

 

 

 

Figura 4: Cateter Totalmente Implantado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://cirurgia.med.br/2012/01/cateter-para-quimioterapia/ 

 

Embora ainda não possam ser considerados cateteres de longa permanência, o 

Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP), tem sido escolhido, para iniciar o 

tratamento das Leucemias e Linfomas, sendo substituído posteriormente pelos cateteres 

de longa permanência. Este cateter é instalado com sua ponta na veia cava superior, 

aproximadamente em terço médio. 
28

 

 

 

http://cirurgia.med.br/2012/01/cateter-para-quimioterapia/
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Figura 5: Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP) 

 

Fonte: http://catalogohospitalar.com.br/cateter-de-insercao-periferica-picc-silmag.html 

  

Usualmente ele varia de 16 a 25 Gauge quanto ao calibre, e de 50 a 60 cm de 

comprimento.  Ele é feito de silicone ou poliuretano. O CCIP pode ser usado para 

administração de todos os tipos de terapia (levando-se em consideração seu tamanho 

interno, junto ao fabricante, pois cateteres com pequenos lumens são contra indicados à 

administração de hemoderivados), sendo a escolha apropriada para a nutrição parenteral 

de glicose acima de 10%, infusão contínua de medicamentos com extremos de pH ou 

variações na tonicidade dos mesmos ou terapias endovenosas de longa permanência
.28

 

 

 

http://catalogohospitalar.com.br/cateter-de-insercao-periferica-picc-silmag.html
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Capitulo III 

METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa é um procedimento formal com método de pensamento reflexivo, 

que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade 

ou para descobrir verdades parciais. Toda pesquisa deve basear-se em uma teoria, que 

serve de ponto de partida para a investigação bem sucedida de um problema. A teoria, 

sendo instrumento de ciência, é utilizada para conceituar os tipos de dados a serem 

analisados. Para ser válida, deve apoiar-se em fatos observados e provados, resultantes 

da pesquisa. A investigação dos problemas práticos pode levar à descoberta de 

princípios básicos e, frequentemente, fornecer conhecimento de aplicação imediata.
31

 

A partir das possíveis interações medicamentosas, especificamente do tipo 

incompatibilidade, realizou-se uma rápida avaliação de prescrições médicas de crianças 

com leucemias e linfomas não Hodgkin, a fim de identificar informações nas 

prescrições, que levassem a este desfecho. Assim, optou-se em realizar um estudo 

observacional transversal, com abordagem quantitativa dos dados. 

Nos estudos transversais ou de prevalências, como são chamados, em uma 

determinada população é examinada a presença da condição de interesse. Pode-se 

encontrar em alguns membros da população estudada, a condição de interesse naquele 

ponto do tempo, enquanto outros não. A fração ou proporção da população que 

apresenta a condição (isso é, os casos) constitui a prevalência da doença, ou seja, no 

caso deste estudo a prevalência das interações medicamentosas do tipo 

incompatibilidade.
32

 

Sabe-se que o modelo quantitativo evidencia-se por fórmulas, hipóteses prévias 

e técnicas de verificação sistemática, na busca por explicações causais para os 

fenômenos estudados, tentando conhecer e controlar variáveis, eliminando os fatores de 

confusão, preocupando-se com a validade e a confiabilidade, a fim de produzir 

generalizações teóricas. Na utilização de métodos estatísticos, a pesquisa quantitativa 

tem como objetivo trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis, gerando 

medidas confiáveis, generalizáveis, e sem vieses. É especialmente projetada para gerar 
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medidas precisas e confiáveis, que permitam uma análise estatística apropriada para 

medir opiniões, atitudes e preferências como comportamentos.
33

 

 

3.2 A OBSERVÂNCIA DA DIMENSÃO ÉTICA 

 

Em observância à legislação que regulamenta a pesquisa em seres humanos
34

, o 

projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto, localizado na cidade do Rio de Janeiro, e foi aprovado sob 

nº. CAAE: 0006.0.258.228-11 (Anexo 1). A coleta dos dados foi realizada nas 

prescrições médicas arquivadas nos prontuários das crianças com leucemias linfoides 

agudas e linfomas não Hodgkin que estiveram internadas na unidade pediátrica. Não foi 

necessária a utilização de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado 

por parte dos responsáveis pelas crianças, porém a referida pesquisa se preocupou em 

manter sigilo das informações contidas nos mesmos, bem como o anonimato. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO E INSERÇÃO NO CAMPO DE 

PESQUISA 

 

O Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), localizado na cidade do Rio de 

Janeiro, foi escolhido como cenário de estudo da pesquisa, especificamente o arquivo 

médico, o qual é composto de uma ampla sala, onde ficam arquivados os prontuários. 

Os mesmos ficam acondicionados em estantes móveis; há um balcão com computador 

para atendimento, além de outra sala, onde se localiza uma copa para uso dos 

funcionários bem como um espaço para consulta dos prontuários e onde pode ser 

encontrado o diretor responsável pelo setor. 

Cabe descrever de forma sucinta, a Unidade de Internação Pediátrica, setor de 

origem das prescrições médicas avaliadas. A enfermaria de pediatria se localiza no 2º 

andar, e é composta por 18 leitos, dentre os quais 4 leitos são destinados ao tratamento 

das doenças onco-hematológicas, 1 leito reservado para o tratamento de terapia de 

reposição enzimática, que acontece uma vez por semana e os 13 leitos restantes, 

destinados para o tratamento de doenças clínicas e cirúrgicas. Cabe ressaltar, que no 

referido setor, a equipe de enfermagem, é compostas por enfermeiros plantonistas 

Serviço Noturno (SN) e Serviço Diurno (SD), manhistas e o Enfermeiro chefe da 
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unidade (Segunda à Sexta pela manhã), tardistas (Segunda à Sexta pela tarde), técnicos 

de enfermagem, além dos residentes de enfermagem do primeiro e do segundo ano 

(Segunda a Sexta de 7:00 às 16:00h ou 10:00 às 19:00h, e dois plantão de 12h, nos fins 

de semana ou feriados). 

Abaixo um quadro para melhor visualização dos indivíduos que compõem a 

equipe de enfermagem: 

 

 Equipe de Enfermagem 

 Enfermeiros Técnico de Enf. Residentes de Enf. 

SD 3 4 - 

SN 2 3 - 

Manhista 2 - - 

Tardista 1 - - 

Segunda à Sexta - - 3 

Quadro1: Equipe de Enfermagem da Unidade de Internação Pediátrica. HUPE, 2011. 

 

 

É importante salientar que a clientela atendida nestes setores é composta por 

crianças de 30 dias até 11 anos e 11 meses de vida, e que já possuam registro no 

hospital ou que tenham sido transferidas de outra unidade, mediante vaga concedida e 

autorizada pelo plantonista médico do dia. 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA, REGISTRO E ANÁLISE DOS 

DADOS. 

 

Os dados foram coletados por meio de uma ficha composta de duas partes 

(Apêndice 1). A primeira abrangeu dados de identificação do paciente (registro, sexo, 

idade, tipo de doença (leucemia linfoide ou linfoma não Hodgkin, período de 

diagnóstico da doença e procedência); a segunda contemplou a identificação dos 

medicamentos prescritos no período de uso do Metotrexato e o aprazamento (nome, via 

e horários de administração).   

Este impresso foi previamente testado pelo pesquisador do estudo, em 

aproximadamente 30 prontuários aleatórios, de crianças que estiveram internadas na 
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enfermaria de pediatria, atingindo os reais propósitos do estudo. Cabe ressaltar que 

nenhum destes prontuários em que foi aplicado o teste, foi utilizado como amostra do 

estudo. O corte temporal para a coleta deste estudo compreendeu de janeiro de 2008 até 

dezembro de 2011. Período no qual o pesquisador teve contato com as crianças que 

fizeram uso do Metotrexato (MTX) endovenoso, fato que despertou o interesse de 

realizar este estudo, afim de um maior aprofundamento nas questões que envolveram o 

aprazamento e administração de medicamentos prescritos e aprazados durante o ciclo de 

infusão do MTX, que resultaram em interações medicamentosas do tipo 

incompatibilidade.  

A população foi composta por 971 prontuários de crianças que estiveram 

internadas no período relatado anteriormente, e ao final emergiram 16 prontuários 

pertencentes a crianças com LLA e LNH. Após avaliação, a amostra totalizou 13 

prontuários, em um dos prontuários (paciente YVQM), apenas foram encontradas duas 

prescrições, 2 prontuários não foram encontrados, e 1 não atendeu aos critérios de 

inclusão pré-estabelecidos. 

Após minuciosa investigação dos prontuários, aplicando a ficha de coleta de dados, 

emergiram um total de 86 prescrições. 

  A amostragem deste estudo foi por conveniência, ou seja, foram escolhidos por 

atenderem previamente aos critérios de inclusão e exclusão. Tal fato faz com que a 

amostra, não necessariamente, seja representativa, e os resultados deste estudo só se 

apliquem a este cenário.
32

 

A seleção da amostra atendeu aos seguintes critérios de inclusão: idade maior 

que 1 ano e menor que 12 anos, sabendo que extremos de idade influenciam na 

sensibilidade às drogas utilizadas e propiciam maior risco de reação adversa 

medicamentosa, o que pode influenciar no estudo; e crianças com LLA e LNH 

submetidas ao protocolo BFM. Os critérios de exclusão foram: prescrições das crianças 

que tiveram recaída das doenças LLA e LNH, visto que, tal característica  demanda uma 

alteração no protocolo BFM, levando ao uso de  um maior número de medicamentos, e 

em alguns casos, a retirada do MTX do protocolo, e também é um fato que certamente 

aumentaria as chances de ocorrerem reações medicamentosas adversas, que não são o 

foco deste trabalho, e também as crianças que tiveram a interrupção do ciclo do MTX 

para infusão de outras drogas, fato que configura um erro na terapêutica, que 
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possivelmente gerou outros tipos de incompatibilidades medicamentosas e reações 

adversas, que não configuram itens de atenção maior deste estudo. 

A classificação terapêutica dos medicamentos foi baseada no sistema Alfa, que 

contempla os aspectos alfabéticos, terapêuticos e mnemônicos, ou seja, para responder 

parte do primeiro objetivo deste estudo, esta classificação designa uma letra para cada 

sistema orgânico ou ação do medicamento, como por exemplo, a letra “A” para 

analgesia, e, por conseguinte, todos os medicamentos que tem esta ação são 

classificados neste item; a letra “C” para o sistema orgânico cardiovascular, onde todas 

as medicações que tem sua maior ação neste sistema são classificadas neste item.
4 
 

Lembrando que a Classificação Alfa, consiste em uma classificação alfabética, 

contemplando efeito terapêutico e mnemônico.
4
 O sistema de memorização chamado de 

mnemônico, é um auxiliar de memória. É tipicamente verbal e utilizado para memorizar 

listas ou fórmulas. Baseia-se em formas simples de memorizar maiores construções, 

baseados no princípio de que a mente humana tem mais facilidade de 

memorizar dados quando estes são associados à informação pessoal, espacial ou de 

caráter relativamente importante, do que dados organizados de forma não sugestiva 

(para o indivíduo) ou sem significado aparente. Porém, estas sequências têm que fazer 

algum sentido, ou serão igualmente difíceis de memorizar.
35

 

Respondendo ao segundo objetivo, os dados foram classificados em forma de 

tabelas e quadros, divididos por pacientes, onde foram apresentadas as interações 

medicamentosas do tipo incompatibilidade apresentadas nas prescrições de cada criança 

dentro do ciclo de 24 horas de infusão do Metotrexato, aplicada estatística descritiva e 

calculada a prevalência das incompatibilidades medicamentosas, ou seja, a frequência 

de um evento ocorrer. 

Em relação ao terceiro objetivo, foram elaboradas diretrizes voltadas para o 

gerenciamento do cuidado de enfermagem durante o ciclo de infusão do MTX, 

pontuando as possíveis interações medicamentosas do tipo incompatibilidade, entre os 

medicamentos administrados, a fim de evitar as mesmas; e a construção de um quadro 

de incompatibilidade para visualização e aplicação de todos os membros que compõem 

a equipe multidisciplinar envolvida desde a prescrição, dispensação, aprazamento, 

preparo e administração dos medicamentos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Memória
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informação
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Capitulo IV 

RESULTADOS 

  

Neste capítulo, são apresentados os resultados, após análise de amostra 

composta de 13 prontuários dos quais emergiram 86 prescrições, que continham o MTX 

prescrito perpassando um ciclo de infusão de 24 horas e as demais medicações 

prescritas.  Foi traçado um perfil dos medicamentos presentes nas prescrições avaliadas, 

aplicada a classificação Alfa e verificada a frequência dos medicamentos que foram 

administradas. 

No segundo momento deste estudo são apresentados os percentuais de 

prevalência de ocorrer uma interação medicamentosa do tipo farmacêutica ou 

incompatibilidade. 

No terceiro momento foram elaboradas as diretrizes para o gerenciamento do 

cuidado junto às crianças com LLA e LNH, eu uso do Metotrexato endovenoso. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS TITULARES DAS PRESCRIÇÕES 

 

Segue abaixo, a caracterização dos pacientes deste estudo, onde verifica-se 

predominância: do sexo masculino, da leucemia linfoide a aguda; do tipo de acesso 

central monolúmen, (representado pelos cateteres centrais venosos semi implantados do 

tipo Broviac e os totalmente implantados) e de pacientes oriundos do município do Rio 

de Janeiro. 

 

Tabela 1. Perfil dos titulares da amostra de prontuários. HUPE-UERJ, Jan 2008-Dez 

2011. 

Características n % 

Idade (anos)   

2 – 4 6 42,6 

5 – 7 3 23,1 

8 – 10 4 30,8 

Sexo   

Masculino 8 61,5 
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Feminino 5 38,5 

Patologias   

LLA 11 84,6 

LNH 2 15,4 

Tipos de Acesso   

Periférico   

Central Monolumen 13 100 

Procedência   

Rio de Janeiro (Município) 7 54 

Região dos Lagos 1 7,7 

Baixada Fluminense 1 7,7 

Sul Fluminense 3 23 

Região Metropolitana 1 7,7 

   

 

 

Dos treze prontuários analisados, 42,6% das crianças apresentaram idade entre 

dois e quatro anos; 23,1%  idades entre cinco e sete anos, e 30,8%  idades entre oito e 

dez anos.  

O sexo masculino foi o predominante com 61,5 % e o feminino com 38,5%.  

Das patologias que utilizaram o protocolo BMF, e que continham em sua 

terapêutica o Metotrexato, a leucemia linfoide aguda configurou o maior numero de 

casos, com 84,6%, e os linfomas não Hodgkin com 15,4%.  

Os acessos centrais venosos com apenas um lúmen, utilizados para a terapêutica 

das crianças, foram encontrados nas mesmas, durante todo o tratamento com o MTX, 

em 100% dos prontuários analisados.  

Em relação à procedência, o município do Rio de Janeiro, apresentou a maior 

porcentagem, com 54%, seguido da região Sul Fluminense com 23%, enquanto as 

outras regiões (Região dos Lagos, Baixada Fluminense e Região Metropolitana) com 

7,7%. 

Na tabela abaixo são demonstrados o número de prescrições que emergiram de 

cada um dos prontuários analisados e foi possível verificar a predominância de três 

doses de MTX, administradas, já que ele perpassa um ciclo de 24 horas, contabilizando 

duas prescrições por infusão. 
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Tabela 2. Frequência de prescrições com o ciclo de infusão do MTX endovenoso e 

demais medicações endovenosas. HUPE-UERJ, Jan 2008-Dez 2011. 

Prontuários Número de Prescrições % 

1 6 8 

2 6 8 

3 2 2,3 

4 6 8 

5 6 8 

6 8 9,3 

7 8 9,3 

8 6 8 

9 6 8 

10 8 2,3 

11 6 8 

12 10 11,6 

13 8 9,3 

Total 86 100 

 

 

 

4.2 PERFIL DO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DAS CRIANÇAS COM 

LLA E LNH, DURANTE O CICLO DO MTX INTERNADAS NA UNIDADE 

PEDIÁTRICA. 

 

Analisaram-se as prescrições médicas no intuito de: identificar quais 

medicamentos foram administrados durante o ciclo de 24 horas de infusão do MTX, 

verificar a frequência do número de doses administradas, por pacientes, caracterizar tais 

medicamentos segundo a classificação Alfa e demonstrar possíveis toxicicidades. 

A partir da tabela 3, observa-se a frequência em que um medicamento foi 

administrado em um paciente, porém vamos relatar o total de vezes em que cada 

medicamento foi utilizado com os 13 pacientes do trabalho, ou seja, quantas doses 

foram aplicadas em cada paciente. Lembrando que os traços observados na tabela foram 

colocados quando não se obteve nenhuma dose de medicamento. 

Observa-se que o medicamento Soro Glicosado (SG) 5% apresentou 

quatrocentos e quatorze doses nos treze pacientes, o medicamento Bromoprida 
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apresentou apenas uma dose, o Ciclofosfamida apresentou treze doses, o Cloridrato de 

Cefepima apresentou apenas uma dose, Cloridrato de Cetamina e o Cloridrato de 

Midazolan apresentaram quarenta doses cada, o Cloridrato de Ondansetrona apresentou 

duzentas e cinquenta e quatro doses, o Cloridrato de Tramadol apenas uma dose, o 

Fosfato de Dexametasona apresentou cento e dezessete doses, a Furosemida apresentou 

oitenta e seis doses, o Gluconato de Ca 10% apresentou uma dose, a Ifosfamida 

apresentou onze doses, o KCl 10% apresentou trezentos e noventa e cinco doses nos 

treze pacientes, Mesna apresentou seiscentas e uma doses, o MTX apresentou quarenta 

e duas doses (lembrando que foi considerada a soma da primeira dose de 10% e depois a 

segunda dose de 90%), o NaCl 20% apresentou oito doses, o NaHCO3 8,4% apresentou 

quatrocentos e seis doses, o Pantoprazol Sódico  apresentou duas doses, enquanto o 

Sulfato de Vincristina apresentou vinte doses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

Tabela 3: Frequência dos medicamentos em relação aos pacientes, após análise das prescrições médicas que emergiram dos prontuários analisados 

das crianças com LLA e Linfoma não Hodgkin, durante o período de tratamento da doença (Janeiro/2008 à Dezembro/2011) no HUPE/UERJ, 

Rio de Janeiro/RJ, 2012. 
 

     

Medicamento CAGM MPR ESS YVQM CDRS GMS PCC RCVA CQS BMS IRS BMO JHSAB Total 

SG 5% 36 42 41 5 34 36 31 48 36 34 31 47 24 414 

Bromoprida - - - - - 1 - - - - - - - 1 

Ciclofosfamida - 2 2 - - - 2 - - 2 2 3 - 13 

Cloridrato de Cefepima 1 - - - - - - - - - - - - 1 

Cloridrato de Cetamina 3 4 4 1 1 3 1 3 6 4 4 3 3 40 

Cloridrato de Midazolan 3 4 4 1 1 3 1 3 6 4 4 3 3 40 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

22 31 19 6 19 17 18 26 24 18 15 23 16 254 

Cloridrato de Tramadol - - - - 1 - - - - - - - - 1 

Fosfato de Dexametasona 18 18 17 - - - 14 - - 18 14 18 - 117 

Furosemida 5 11 11 - 9 6 8 7 6 6 6 4 7 86 

Gluconato de Ca 10% - - - - - - - 1 - - - - - 1 

Ifosfamida 2 1 1 - - - 1 - - 1 3 2 - 11 

KCL 10% 32 41 41 - 33 35 30 36 27 30 26 43 21 395 

Mesna 9 8 - - - - 16 - - 6 10 12 - 61 

MTX 4 5 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 42 

NaCl 20% - - - - - - - 8 - - - - - 8 

NaHCO3 8,4% 34 42 41 5 34 36 31 40 36 34 31 47 24 406 

Pantoprazol Sódico - - 2 - - - - - - - - - - 2 

Sulfato de Vincristina 4 - 3 - - - 3 - - 3 3 4 - 20 

Total 173 213 192 20 137 142 159 178 142 162 150 213 99 - 
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Na tabela 4, onde é demonstrado o perfil dos medicamentos endovenosos 

administrados durante todo o ciclo de infusão do Metotrexato endovenoso, podemos 

verificar que os eletrólitos apresentaram o maior número de doses, seguido do 

antiemético Cloridrato de Ondansetrona. O cortiscostéróide apresenta números 

expressivos na terapêutica endovenosa das crianças com LLA e LNH, assim como os 

quimioterápicos antimetabólicos, agentes alquilantes e o Sulfato de Vincristina, 

classificada como um alcaloide da vinca.  

Tabela 4: Perfil do tratamento farmacológico endovenoso das crianças com LLA e LNH 

durante o ciclo de infusão do MTX endovenoso, segundo a Classificação Terapêutica Alfa; 

HUPE-UERJ, Jan 2008-Dez 2011. 

Classficação Alfa Medicamentos Dose Administrada 

  

n % 

A - Analgesia 

   Opióides Cloridrato de Tramadol 1 0,66 

C - Cardiovascular 

  Diuretico Furosemida 86 5,73 

Eletrólitos NaHCO3 à 8,4% 406 27,08 

 

KCl à 10% 395 26,35 

 

NaCl à 20% 8 0,53 

 

Gluconato de Ca à 10% 1 0,66 

D - Digestivo 

   Antiemético CloridratodeOndasentrona 254 16,94 

 

Bromoprida 1 0,66 

Protetor Gástrico Pantoprazol Sódico 2 0,13 

H - Hormonio 

   Corticosteróide Fosfato de Dexametasona 117 7,8 

P - Psiquiatria 

   Sedativos e 

Ansioliticos Cloridrato de Midazolan 40 2,66 

 

Cloridrato de Cetamina 40 2,66 

Q - Quimioterápico 

  Antimetabólico Metotrexato 42 2,8 

Alcalóides da Vinca Sulfato de Vincristina 20 1,33 

Alquilantes Ciclosfosfamida 13 0,86 

 

Ifosfamida 11 0,73 

Quinolonas Cloridrato de Cefepina 1 0,66 

U - Urinário 

   Uroprotetor Mesna 61 4,06 

Total   1499 100 
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A tabela acima demonstra que NaHCO
3
, é o eletrólito dos medicamentos 

cardiovasculares que apresenta o maior número de doses administradas, 27,084723%, 

seguido do KCL à 10% com 26,350901%, NaCl à 20% com 0,5336891%; Gluconato de 

Ca à 10% com 0,667111%. Em relação aos medicamentos digestivos, o Cloridrato de 

Ondansetrona apresenta 16,94463%; o Pantoprazol Sódico com 0,1334223% seguido da 

Bromoprida com 0,667111%. Em relação aos Hormônios, o Fosfato de Dexametazona 

apresenta 7,8052035%; já os classificados como Psiquiátricos, o Cloridrato de 

Midazolan junto com o Cloridrato de Cetamina, ambos configuram um número de doses 

administradas de 2,6684456%. Os quimioterápicos apresentam o MTX com 

2,8018679%, das doses administradas como um todo das oitenta e seis prescrições 

avaliadas pertencentes aos treze pacientes com LLA e LNH; seguido do Sulfato de 

Vincristina com 1,3342228%; Ciclofosfamida com 0,8672448%, Ifosfamida com 

0,8672448%, Cloridrato de Cefepima, dentro das Quinolonas, com apenas 0,0667111% 

das doses administradas. E por fim, o uroprotetorMesna com 4,0693796%. 

Na análise da toxicidade dos medicamentos endovenosos administrados, 

presentes no Quadro 2, a Ifosfamida apresentou toxicidade em todos Sistemas 

Orgânicos, seguido do MTX,  que mostrou toxicidade em quase todos sistemas 

orgânicos, exceto no Sistema Nervos Central e a Ciclofosfamida que não apresenta  

apenas toxicidade no Sistema Cardiovascular. 
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Quadro 2: Sistema orgânico alvo da Toxicidade dos medicamentos endovenoso  administrados 

nas crianças com LLA e LNH durante o ciclo de infusão do MTX endovenoso; HUPE-UERJ, 

Jan 2008-Dez 2011 

Medicamentos Sistema Orgânico Alvo da Toxicidade       

 Medicamentos 

Endovenosos 

HT - 

Hematopoiético 

DI - 

Digestório 

GU - 

Geniturinário 

CV - 

Cardiovascular 

SNC - 

Nervoso 

Central 

R - 

Respiratório Outros 

Bromoprida - - - - - - x 

Cloridrato de 

Cetamina - - - - x x - 

Ciclofosfamida x x x  x x  

Cloridrato de 

Cefepima x x x - x - x 

Cloridrato de 

Midazolan - x - - x x x 

Cloridrato de 

Ondancetrona - x - x x x x 

Fosfato de 

Dexametazona x x - x x - x 

Furosemida x x - x x - x 

Ifosfamida x x x x x x x 

Metotrexato x x x x  x x 

Pantoprazol 

Sódico x x x - x - x 

Cloridrato de 

Tramadol - x - x x x x 

Sulfato de 

Vincristina x x - - x - x 

 

 

O quadro acima demonstra que das medicações encontradas nas oitenta e seis 

prescrições analisadas, os quimioterápicos Metotrexato, Ciclofosfamida e Ifosfamida, 

produzem efeitos tóxicos na maioria dos sistemas orgânicos. Já o antiemético Cloridrato 

de Ondansetrona, o protetor gástrico Pantoprazol Sódico e o diurético Furosemida estão 

entre os demais medicamentos que causam efeitos tóxicos na maior parte dos sistemas 

orgânicos. 
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4.3 A PREVALÊNCIA DAS INCOMPATIBILIDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

ENTRE OS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS VIA ENDOVENOSA NAS 

CRIANÇAS COM LLA E LNH, INTERNADAS NA UNIDADE PEDIÁTRICA 

 

Neste item foram demonstrados, após avaliação das prescrições, baseando-se em 

literatura vigente sobre o assunto, as interações medicamentosas do tipo 

incompatibilidade físico-química, encontradas, resultantes da prescrição médica e do 

aprazamento do enfermeiro. Os resultados foram demonstrados em forma de tabelas, 

elaboradas por pacientes, com suas respectivas prescrições contendo o ciclo de infusão 

do Metotrexato endovenoso e as demais medicações endovenosas administradas durante 

a infusão do mesmo. 

As tabelas demonstram as prescrições com as respectivas datas de infusão, no 

período (por ano), que as crianças com LLA e LNH, foram submetidas a internação 

hospitalar para administração do quimioterápico Metotrexato 

Na tabela 5, observou-se um predomínio da incompatibilidade do Cloridrato de 

Ondansetrona com o NaHCO
3
 a 8,4%, seguida da incompatibilidade do Fosfato de 

Dexametasona com o Cloridrato de Ondansetrona. 
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Tabela 5: Frequência das incompatibilidades do paciente CAGM. HUPE-UERJ; Rio de Janeiro, 

RJ; 2009-2010 

Data Incompatibilidades  

 

Fosfato de 

Dexame-

tasona 

x  

MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x  

MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

NaHCO 3 

8,4% 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Fosfato de 

Dexametasona 

x  

Cloridrato de 

Ondansetrona 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 Furosemida 

Pantoprazol Sódico  

x 

X NaHCO3 8,4% 

02/02 0 0 0 1 0 0 0 

03/02 2 1 1 3 3 0 0 

04/02 0 0 0 1 1 0 0 

02/03 1 0 0 0 0 0 0 

03/03 1 1 1 2 0 0 0 

04/03 0 0 0 1 0 0 0 

27/04 1 0 0 2 2 0 0 

28/04 2 0 0 2 3 0 0 

29/04 0 0 0 1 1 0 0 

17/05 0 0 0 2 2 0 0 

18/05 3 1 1 1 1 0 0 

19/05 0 0 0 0 0 0 0 

 

Observando a tabela tem-se que, no primeiro ciclo desse paciente houve um 

aumento de incompatibilidades em todas elas, do 1º para o 2º dia, exceto na 

incompatibilidade cloridrato de ondansetrona X Furosemida, mas do 2º para o 3º as 

incompatibilidades diminuíram. No segundo ciclo, a incompatibilidade Fosfato de 

dexametasona x MTX se manteve a mesma do 1º para o 2º dia, diminuindo no 3º, as 

incompatibilidades Cloridrato de Midazolan x MTX, Cloridrato de Mizadolan X 

NaHCO3 8,4 % e Cloridrato de Ondansetrona x NaHCO3 8,4% aumentaram do 1º para 

o segundo dia e diminuíram no 3º e as duas últimas incompatibilidades se mantiveram 

sem nenhuma incompatibilidade nos 3 dias. No terceiro ciclo a 2ª, 3ª, 4ª e 6ª 
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incompatibilidades se mantiveram as mesmas nos 3 dias, exceto a 4ª, que do 2º para o 3º 

dia diminuiu, e as demais aumentaram do 1º para o segundo dia e diminuíram do 2º para 

o terceiro dia. E no último ciclo desse paciente, apenas a última incompatibilidade se 

manteve estável, as demais aumentaram do 1º para o segundo dia e diminuíram no 3º 

dia. 

Na tabela abaixo, foi identificado a interação do Cloridrato de Ondansetrona 

com o NaHCO
3  

à 8,4%, como sendo a de maior número de incompatibilidade físico-

química, seguido de Fosfato de Dexametasona com o Cloridrato de Ondansetrona 

Tabela 6: Frequência das incompatibilidades do paciente MPR.  HUPE-UERJ; Rio de 

Janeiro, RJ; 2011. 

Data Incompatibilidades  

 

Fosfat

o de 

Dexa

metas

ona 

 X  

MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

 X  

MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

X  

NaHCO3 

8,4% 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

X  

NaHCO3 

8,4% 

Fosfato de 

Dexametasona 

X  

Cloretado de 

Ondansetrona 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

X 

 Furosemida 

 

 

Pantoprazol 

Sódico 

X  

NaHCO3 

8,4% 

28/06 0 0 0 0 0 0 0 

29/06 0 0 0 4 0 1 0 

30/06 0 0 0 1 0 0 0 

12/07 0 0 0 2 0 0 0 

13/07 0 0 0 2 0 0 0 

14/07 0 0 0 0 0 0 0 

01/08 1 0 0 2 3 0 0 

02/08 2 1 1 2 3 1 0 

03/08 0 0 0 1 1 0 0 

12/09 0 0 0 1 2 0 0 

13/09 3 1 1 3 3 0 0 
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14/09 0 0 0 1 1 0 0 

24/10 1 0 0 2 0 0 0 

25/10 0 1 1 3 1 0 0 

26/10 0 0 0 0 1 0 0 

 

Analisando a tabela 6 tem-se que no primeiro ciclo as incompatibilidades 1, 2,3 

e 5 se mantiveram estáveis nos três dias, já a 4 e 5 aumentaram do 1º dia para o 2º dia e 

diminuíram no 3º dia. No segundo ciclo todas as incompatibilidades se mantiveram 

estáveis nos três dias, exceto a quatro que diminuiu no 3º dia. No terceiro ciclo as 

incompatibilidades 4 e 5 se mantiveram estáveis nos dois primeiros dias e diminuíram 

no terceiro, enquanto as demais incompatibilidades aumentaram do primeiro para o 

segundo dia e diminuíram no terceiro. No quarto ciclo todas as incompatibilidades 

aumentaram do primeiro para o segundo dia e diminuíram no terceiro. Apenas a última 

incompatibilidade se manteve estável nos três dias. 

Assim como na tabela anterior, foi identificado a interação do Cloridrato de 

Ondansetrona com o NaHCO
3  

à 8,4%, como sendo a de maior número de 

incompatibilidade físico-química, seguido de Fosfato de Dexametasona com o 

Cloridrato de Ondansetrona 
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Tabela 7: Frequência das incompatibilidades do paciente ESS HUPE-UERJ; Rio de 

Janeiro, RJ; 2011. 

Data Incompatibilidades  

 

Fosfat

o de 

Dexam

etason

a x 

MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x  

MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x  

NaHCO3 

8,4% 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x  

NaHCO3 

8,4% 

Fosfato de 

Dexametasona 

x  

Cloridrato de 

Ondansetrona 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x  

Furosemida 

 

Pantoprazol 

Sódico 

x  

NaHCO3 8,4% 

14/03 1 0 2 2 2 1 1  

15/03 2 0 0 3 2 2 1 

16/03 0 0 0 1 1 0 0 

05/04 1 0 1 1 0 0 0 

06/04 2 0 0 2 0 0 0 

07/04 0 0 0 1 0 0 0  

01/06 1 0 0 2 2 0 0 

02/06 2 0 0 1 3 0 0 

03/06 0 0 0 1 1 0 0 

 

No primeiro ciclo, as incompatibilidades 1, 4 e 6 aumentaram do primeiro para o 

segundo dia e diminuíram no terceiro, a 2ª e 5ª se mantiveram estáveis, porém a 5ª 

diminuiu no terceiro dia, e 3ª incompatibilidade diminuiu do primeiro para o segundo 

dia e se manteve estável do segundo para o terceiro dia. No segundo ciclo, as 

incompatibilidades 2, 5 e 6 se mantiveram estáveis nos três dias, a 1 e 3 aumentaram do 

primeiro para o segundo dia e diminuíram no terceiro. A segunda incompatibilidade 

diminuiu do primeiro para o segundo e se manteve estável do segundo para o terceiro 

dia. Já no terceiro ciclo as incompatibilidades 2,3 e 6 se mantiveram estáveis, as 

incompatibilidades 1 e 5 aumentaram do primeiro para o segundo dia e diminuíram no 

terceiro, enquanto a quarta incompatibilidade diminuiu do primeiro para o segundo dia e 

se manteve estável no terceiro dia. 
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Na tabela 8, a incompatibilidade do Cloridrato de Ondansetrona com o NaHCO
3
 

à 8,4%, foi a mais encontrada.  

Tabela 8: Frequência das incompatibilidades do paciente YVQM. HUPE-UERJ; Rio de 

Janeiro, RJ; 2008. 

 

Fosfato 

Dexametasona 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Fosfato de 

Dexametasona 

x 

 Cloretado de 

Ondansetrona 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 Furosemida 

Pantoprazol 

Sódico  

x 

NaHCO3 

8,4% 

22/12 0 0 0 2 0 0 0 

23/12 0 1 0 0 0 0 0 

24/12 0 0 0 0 0 0 0 

 

O paciente YVQM teve apenas um ciclo, sendo que as incompatibilidades 1, 3,5 

e 6 mantiveram-se estáveis, a 2 aumentou do primeiro para o segundo dia e diminuiu do 

segundo para o terceiro, enquanto a quarta incompatibilidade diminuiu do primeiro para 

o segundo dia e se manteve estável no terceiro dia. 

Na tabela de frequência das incompatibilidades do paciente CDRS, o Cloridrato 

de Ondansetrona interagindo com o  NaHCO
3
 à 8,4%, foi que mais se destacou. 

Tabela 9: Frequência das incompatibilidades do paciente CDRS. HUPE-UERJ; Rio de 

Janeiro, RJ; 2010. 

Data Incompatibilidades  

 

Fosfato 

de 

Dexam

e-

tasona 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x  

MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Fosfato de 

Dexametasona 

x 

 Cloretado de 

Ondansetrona 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 Furosemida 

Pantoprazol 

Sódico 

x  

NaHCO3 8,4% 

10/05 0 0 0 1 0 0 0 
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11/05 0 0 0 3 0 1 0 

12/05 0 0 0 0 0 1 0 

25/05 0 0 1 0 0 0 0 

26/05 0 0 0 1 0 0 0 

27/05 0 0 0 1 0 0 0 

14/06 0 0 0 1 0 0 0 

15/06 0 0 0 4 0 0 0 

16/06 0 0 0 1 0 0 0 

 

Tendo em vista a tabela 9 observou-se que no primeiro ciclo as 

incompatibilidades 1, 2, 3 e 5 se mantiveram estáveis e a quarta e sexta 

incompatibilidades aumentaram do primeiro para o segundo dia, diminuindo no 

terceiro.  

No ciclo 2, as incompatibilidades 1, 2,5 e 6 se mantiveram estáveis durante os 

três dias, a 3 diminuiu do primeiro para o segundo dia e se estabilizou no terceiro dia e a 

incompatibilidade 4 aumentou do primeiro para o segundo dia, diminuindo no terceiro. 

No ciclo 3 todas as incompatibilidades se mantiveram estáveis no três dias, 

exceto a quarta incompatibilidade que aumentou do primeiro para o segundo dia e 

diminuiu no terceiro. 

Nesta tabela, assim como nas duas anteriores, temos novamente presente neste 

paciente, uma incompatibilidade do Cloridrato de Ondansetrona  com o  NaHCO
3
 à 

8,4%, se destaca com a maior ocorrência. 

Tabela 10: Frequência das incompatibilidades do paciente GMS HUPE-UERJ; Rio de 

Janeiro, RJ; 2010. 

Data Incompatibilidades  

 
Fosfat

o de 

Dexa

Cloridrato 

de 

Midazolan 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

Fosfato de 

Dexametasona 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

 

Pantoprazol 
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me-

tasona 

x 

 MTX 

x 

 MTX 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

x 

 Cloretado de 

Ondansetrona 

x 

 Furosemida 

Sódico  

x 

NaHCO3 8,4% 

10/05 0 0 0 1 0 0 0 

11/05 0 0 0 3 0 1 0 

12/05 0 0 0 0 0 1 0 

25/05 0 0 1 0 0 0 0 

26/05 0 0 0 1 0 0 0 

27/05 0 0 0 1 0 0 0 

14/06 0 0 0 1 0 0 0 

15/06 0 0 0 4 0 0 0 

16/06 0 0 0 1 0 0 0 

 

No primeiro ciclo de medicações do paciente GMS teve-se que, as 

incompatibilidades 1, 2, 3 e 5 mantiveram-se estáveis nos três dias, aumentando nas 

demais, do primeiro para o segundo dia. Porém, a sexta se manteve estável do segundo 

para o terceiro dia.  

No segundo ciclo observou-se estabilidade nas incompatibilidades 1, 2,5 e 6, na 

terceira diminuiu do primeiro para o segundo dia, mantendo-se estável no terceiro, 

enquanto a quarta aumentou do primeiro para o segundo dia e diminuiu do segundo para 

o terceiro dia. 

No terceiro ciclo todas as incompatibilidades se mantiveram estáveis, apenas a 

quarta teve um aumento do primeiro para o segundo dia e diminuiu no terceiro dia. 

No paciente PCC, aparecem como incompatibilidades de maior ocorrência, a 

Cloridrato de Ondansetrona com o NaHCO
3  

à 8,4%, seguido do Fosfato de 

Dexametasona com o Cloridrato de Ondansetrona. 
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Tabela 11: Frequência das incompatibilidades do paciente PCC internado na Unidade 

Internação Pediátrica do Perfil do HUPE-UERJ; Rio de Janeiro-RJ; 2010. 

Data Incompatibilidades  

 

Fosfato 

de 

Dexame

-tasona 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Fosfato de 

Dexametasona 

x 

 Cloretado de 

Ondansetrona 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 Furosemida 

 

Pantoprazol 

Sódico  

x 

NaHCO3 8,4% 

01/06 1 0 0 1 2 0 0 

02/06 1 0 0 0 0 0 0 

21/06 1 0 0 1 0 0 0 

22/06 1 1 1 1 3 0 0 

23/06 0 0 0 2 1 0 0 

23/08 0 0 0 0 0 0 0 

24/08 2 0 0 3 0 0 0 

25/08 0 0 0 1 0 0 0 

 

O primeiro ciclo teve apenas dois, sendo que as incompatibilidades 1,2, 3 e 6 se 

mantiveram estáveis e os demais diminuíram. No segundo ciclo, as incompatibilidades 

1 e 4 se mantiveram estáveis do primeiro para o segundo dia e diminuíram no terceiro 

dia, já a sexta se manteve estável nos três dias, a segunda, terceira e quinta aumentaram 

no segundo dia e diminuíram no terceiro, enquanto a quarta se manteve estável do 

primeiro para o segundo, aumentando no terceiro dia. E no terceiro ciclo todos se 

mantiveram estáveis nos três dias, menos a primeira e a quarta incompatibilidade que 

aumentaram do primeiro para o segundo dia e diminuíram no terceiro dia.  

Na tabela 12, houve uma maior ocorrência de incompatibilidades de Cloridrato 

de Ondansetrona com o NaHCO
3  

à 8,4%. 

Tabela 12: Frequência das incompatibilidades do paciente RCVA internado na Unidade 

Internação Pediátrica do Perfil do HUPE-UERJ; Rio de Janeiro-RJ; 2009. 
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Data Incompatibilidades  

 

Fosfat

o de 

Dexam

e-

tasona 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Fosfato de 

Dexametasona 

x 

 Cloretado de 

Ondansetrona 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 Furosemida 

Pantoprazol 

Sódico  

x 

NaHCO3 8,4% 

02/08 0 0 1 1 0 0 0 

03/09 0 0 0 1 0 0 0 

04/09 0 0 0 0 0 0 0 

05/10 0 0 0 2 0 0 0 

06/10 0 0 0 1 0 0 0 

04/11 0 0 1 2 0 0 0 

05/11 0 0 0 2 0 0 0 

06/11 0 0 0 0 0 0 0 

18/11 0 0 1 1 0 0 0 

19/11 0 0 0 2 0 0 0 

20/11 0 0 0 1 0 0 0 

 

Tendo em vista a tabela 12, observa-se que o paciente RCVA foi medicado um 

dia e apresentou duas incompatibilidades, sendo elas à 3ª e 4ª. No primeiro ciclo, esteve 

estável em todas as incompatibilidades exceto na 4ª, na qual diminuiu do primeiro para 

o segundo dia. No segundo ciclo, obteve o mesmo resultado do primeiro. No terceiro 

ciclo, apresentou estável em todos os ciclos, exceto, na terceira incompatibilidade, no 

qual diminuiu do primeiro para o segundo dia e se manteve estável no terceiro e na 

quarta, na qual se manteve estável nos dois primeiros dias e diminuiu no terceiro. No 

quarto ciclo apresentou o mesmo resultado do terceiro ciclo, com a diferença de que na 

quarta incompatibilidade aumentou do primeiro para o segundo dia e diminuiu do 

segundo para o terceiro dia. 
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Na tabela abaixo, do paciente CQS, temos a interação medicamentosa do 

Cloridrato de Ondansetrona com o NaHCO
3  

à 8,4%, configurando como a maior 

incompatibilidade encontrada. 

Tabela 13: Frequência das incompatibilidades do paciente CQS. HUPE-UERJ; Rio de 

Janeiro, RJ; 2009-2010. 

Data Incompatibilidades  

 

Fosfato de 

Dexametaso

na 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Fosfato de 

Dexametasona 

x 

 Cloridrato de 

Ondansetrona 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 Furosemida 

 

Pantoprazol 

Sódico  

x 

NaHCO3 

8,4% 

21/12 0 0 2 0 0 0 0 

22/12 0 0 0 3 0 0 0 

23/12 0 0 0 1 0 0 0 

06/01 0 0 0 2 0 0 0 

07/01 0 0 0 3 0 0 0 

08/01 0 0 0 1 0 0 0 

18/01 0 0 0 2 0 0 0 

19/01 0 0 0 2 0 0 0 

20/01 0 0 0 1 0 0 0 

23/02 0 0 1 0 0 0 0 

24/02 0 1 1 3 0 0 0 

25/02 0 0 0 1 0 0 0 

 

Analisando os resultados do paciente CQS obteve-se que no primeiro ciclo 

diminuiu do primeiro para o segundo dia e se manteve estável no terceiro na 

incompatibilidade 3. Na incompatibilidade 4 houve aumento do primeiro dia para o 

segundo, diminuindo somente no terceiro, nas demais incompatibilidades manteve-se 

estável. 
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No segundo ciclo, obteve-se estável em todas as incompatibilidades, exceto na 

quarta incompatibilidade na qual aumentou do primeiro dia para o segundo e diminuiu 

do segundo para o terceiro. 

No terceiro ciclo obteve-se o mesmo resultado do ciclo 2, com a diferença que a 

quarta incompatibilidade se manteve estável nos dois primeiros dias e diminuiu no 

terceiro. 

No quarto ciclo, as incompatibilidades 2 e 4 aumentaram do primeiro para o 

segundo dia e diminuíram no terceiro, enquanto as demais se mantiveram estáveis, 

porém a incompatibilidade 3 diminuiu do segundo para o terceiro dia. 

Na tabela abaixo, temos a interação medicamentosa do Cloridrato de 

Ondansetrona com o NaHCO
3  

à 8,4%, configurando como a maior incompatibilidade 

encontrada, seguida do Fosfato de Dexametasona com o Metotrexato. 

Tabela 14: Frequência das incompatibilidades do paciente BMS. HUPE-UERJ;Rio de 

Janeiro, RJ; 2010. 

Data Incompatibilidades  

 

Fosfato 

Dexa-

metason

a 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Fosfato de 

Dexametasona 

x  

Cloridrato de 

Ondansetrona 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 Furosemida 

Pantoprazol 

Sódico  

x 

NaHCO3 

8,4% 

22/03 1 0 0 1 0 0 0 

23/03 2 1 1 2 1 0 0 

24/03 0 0 0 0 1 0 0 

31/05 0 0 0 0 0 0 0 

01/06 3 1 0 2 0 0 0 

02/06 0 0 0 0 0 0 0 

21/06 1 0 0 1 0 0 0 

22/06 3 2 2 0 0 0 0 

23/06 0 0 0 1 0 0 0 
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Nesse caso, no primeiro ciclo todas as incompatibilidades aumentaram do 

primeiro para o segundo dia e diminuíram no terceiro dia, mas a incompatibilidade 5 se 

manteve estável do segundo para o terceiro dia e a 6ª se manteve estável em todos os 

dias. 

No segundo ciclo, as incompatibilidades 3, 5 e 6 se mantiveram estáveis nos três 

dias, enquanto as demais aumentaram do primeiro para o segundo dia e diminuíram no 

terceiro dia. 

No terceiro ciclo, as três primeiras incompatibilidades aumentaram do primeiro 

para o segundo dia e diminuíram do segundo para o terceiro dia, a 4ª incompatibilidade 

diminuiu do primeiro para o segundo dia e aumentou do segundo para o terceiro dia. As 

demais incompatibilidades se mantiveram estáveis nos três dias. 

Na tabela 15, podemos verificar a ocorrência de uma interação de Cloridrato de 

Ondansetrona com o NaHCO
3  

à 8,4%, configurando a maior incompatibilidade 

encontrada, seguida do Fosfato de Dexametasona com o Cloridrato de Ondansetrona, e 

também do Fosfato de Dexametasona com o Metotrexato.  

 

Tabela 15: Frequência das incompatibilidades do paciente IRS. HUPE-UERJ; Rio de 

Janeiro, RJ; 2008. 

Data Incompatibilidades  

 

Fosfato 

de 

Dexam

e-

tasona 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 NaHCO3 

8,4% 

Fosfato de 

Dexametasona 

x 

 Cloridrato de 

Ondansetrona 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 Furosemida 

 

Pantoprazol 

Sódico  

x 

NaHCO3 

8,4% 

15/07 1 0 0 1 1 0 0 

16/07 2 2 2 3 3 0 0 

17/07 0 0 0 1 1 0 0 

11/08 0 0 0 1 2 0 0 
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12/08 2 1 1 2 2 0 0 

13/08 0 0 0 1 1 0 0 

02/12 1 0 0 2 2 0 0 

03/12 2 1 1 1 3 0 0 

04/12 0 0 0 0 1 0 0 

 

No primeiro ciclo todas as incompatibilidades aumentaram do primeiro para o 

segundo dia e diminuíram no terceiro dia, exceto a última incompatibilidade, que se 

manteve estável todos os dias. 

No segundo ciclo, as quatro primeiras incompatibilidades aumentaram do 

primeiro para o segundo dia e aumentaram do segundo para o terceiro dia, a quinta 

incompatibilidade se manteve estável nos dois primeiros dias e diminuiu no terceiro, já 

a sexta incompatibilidade se manteve estável nos três dias. 

No terceiro ciclo as incompatibilidades 1, 2,3 e 5 aumentaram do primeiro para o 

segundo dia e diminuíram no terceiro. A 4ª diminuiu do primeiro para o segundo dia e 

do segundo para o terceiro também, e a sexta se manteve estável nos três dias. 

Podemos verificar, na tabela abaixo, que ocorreu uma interação de Cloridrato de 

Ondansetrona com o NaHCO
3  

à 8,4%, configurando a maior incompatibilidade 

encontrada, seguida do Fosfato de Dexametasona com o Cloridrato de Ondansetrona, e 

também do Fosfato de Dexametasona com o Metotrexato. 

 

Tabela 16: Frequência das incompatibilidades do paciente BMO. HUPE-UERJ;Rio de 

Janeiro, RJ; 209. 

Data Incompatibilidades  

 

Fosfat

o de 

Dexa

metas

ona x 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x  

Cloridrato 

de 

Midazolan 

x 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 NaHCO3 

Fosfato de 

Dexametasona 

x 

 Cloridrato de 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

x 

 Furosemida 

 

Pantoprazol 

Sódico  



71 

 

 

MTX MTX  NaHCO3 

8,4% 

8,4% Ondansetrona x 

NaHCO3 

8,4% 

08/01 0 0 0 2 0 0 0 

09/01 3 0 0 3 0 0 0 

10/01 0 0 0 1 0 0 0 

10/03 1 0 0 1 1 0 0 

11/03 1 0 0 2 4 0 0 

12/03 0 0 0 1 1 0 0 

06/04 1 0 0 2 2 0 0 

07/04 2 1 1 4 4 0 0 

08/04 0 0 0 1 1 0 0 

25/11 1 0 0 1 2 0 0  

26/11 2 1 1 3 3 0 0 

27/11 0 0 0 1 1 0 0 

 

No ciclo 1 observou-se que as incompatibilidades 1 e 4 aumentaram do primeiro 

para o segundo dia e diminuíram no terceiro, enquanto as demais se mantiveram 

estáveis em todos os dias.  

No segundo ciclo, as incompatibilidades 4 e 5 aumentaram do primeiro para o 

segundo dia e diminuíram no terceiro. As demais se mantiveram estáveis em todos os 

dias, exceto a 1ª que diminuiu do segundo para o terceiro dia. 

No terceiro ciclo todas as incompatibilidades aumentaram do primeiro para o 

segundo dia e diminuíram no terceiro, exceto a sexta que se manteve estável nos três 

dias. 

No quarto ciclo o resultado foi o mesmo obtido no terceiro ciclo. 
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Na tabela 17, onde as prescrições médicas analisadas de JHSAB, podemos 

verificar que ocorreu uma maior interação do tipo incompatibilidade que ocorreu foi a 

do Cloridrato de Ondansetrona com o NaHCO
3  

à 8,4% 

 

 

Tabela 17: Frequência das incompatibilidades do paciente JHSAB. HUPE-UERJ; Rio 

de Janeiro, RJ; 2009-2010. 

Data Incompatibilidades  

 

Fosfato 

Dexa-

metason

a 

x 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

X 

 MTX 

Cloridrato 

de 

Midazolan 

X 

 NaHCO3 

8,4% 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

X 

 NaHCO3 

8,4% 

Fosfato de 

Dexametasona 

X 

 Cloridrato de 

Ondansetrona 

Cloridrato de 

Ondansetrona 

X 

 Furosemida 

 

Pantoprazol 

Sódico x 

NaHCO3 

8,4% 

11/11 0 0 0 1 0 0 0 

12/11 0 1 1 2 0 0 0 

13/11 0 0 0 1 0 0 0 

28/11 0 0 0 2 0 0 0 

29/12 0 0 0 3 0 0 0 

30/12 0 0 0 1 0 0 0 

02/02 0 0 0 0 0 0 0 

03/02 0 1 0 1 0 0 0 

04/02 0 0 0 1 0 0 0 

 

Observando a tabela 17, tem-se que no primeiro ciclo as incompatibilidades 1, 5 

e 6 se mantiveram estáveis nos três dias, a 2, 3 e 4 aumentaram do primeiro para o 

segundo dia e diminuíram no terceiro dia. 

No ciclo 2, a incompatibilidade 1 diminuiu do primeiro para o segundo dia e se 

manteve estável no terceiro, a quarta incompatibilidade aumentou do primeiro para o 

segundo dia e diminuiu no terceiro dia, e as demais incompatibilidades se mantiveram 

estáveis nos três dias. 
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No terceiro ciclo a incompatibilidade 2 aumentou do primeiro para o segundo 

dia e diminuiu no terceiro dia, a incompatibilidade 4 aumentou do primeiro para o 

segundo e se manteve estável no terceiro. Já as demais se mantiveram estáveis nos três 

dias. 

A seguir foi delineado como medida de associação, a prevalência, a fim de responder o 

segundo objetivo deste estudo. A prevalência é uma medida estática, apenas informa o 

número de casos de determinada doença ou evento no momento, no caso de estudo as 

incompatibilidades físico-químicas.
32

 

No terceiro ciclo, a incompatibilidade 2 aumentou do primeiro para o segundo 

dia e diminuiu no terceiro dia, a incompatibilidade 4 aumentou do primeiro para o 

segundo e se manteve estável no terceiro e as demais se mantiveram estáveis nos três 

dias. 

A seguir foi delineado como medida de associação, a prevalência, a fim de 

responder o segundo objetivo deste estudo. A prevalência é uma medida estática, apenas 

informa o número de casos de determinada doença ou evento no momento, no caso de 

estudo as incompatibilidades físico-químicas.
32

 

 

Quadro 3 Prevalência das incompatibilidades medicamentosas durante o ciclo do 

MTX, nas prescrições médicas das crianças com LLA e LNHHUPE-UERJ; Rio de 

Janeiro, RJ; 2009-2010. 

Incompatibilidades Medicamentosas Prevalência 

Fosfato de Dexamentazona X MTX 53% 

Cloridrato de Midazolan X MTX 69% 

Cloridrato de Midazolan X NaHCO3 á 

8,4% 

84% 

Cloridrato de Ondansetrona X NaHCO3 á 

8,4% 100% 

Fosfato de Dexametasona X Cloridrato de 

Ondasetrona 53% 

Cloridrato de Ondansetrona X Furosemida 30% 

Pantoprazol Sódico X NaHCO3 à 8,4% 7% 

 



74 

 

 

O quadro mostra que das incompatibilidades encontradas, a de Cloridrato de 

Ondansetrona X NaHCO3 à 8,4%, apresenta 100% da prevalência, seguido de 

Cloridrato de Midazolan X MTX com 84%;  Cloridrato de Midazolan X MTX com 

69%;  a incompatibilidade do Fosfato de Dexametasona X MTX e do mesmo com o  

Cloridrato de Ondasetrona, com 53%; Cloridrato de Ondansetrona X Furosemida 30%, 

e com 7% Pantoprazol Sódico X NaHCO3 à 8,4%. 
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Capitulo V 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Estudo recentes mostram que o câncer na infância e na adolescência, é 

considerado raro, quando comparado aos tumores que afetam os adultos, sendo em 

torno de 1% a 3% de todas as neoplasias.
26

 O câncer infanto-juvenil (abaixo de 18 

anos), é estimado em torno de 9 mil casos.
12

O que explicaria percentuais elevados na 

faixa etária de 2 à 4 anos com 42,6%, seguido de 8 à 10 anos com 30,8% e 5 à 7 anos 

com 23,1%. 

 Na perspectiva dos dados estatísticos deste estudo, o sexo masculino é o que 

apresentou o maior percentual, nos dados analisados com 61,5%, seguido do sexo 

feminino com 38,5%, o que vai de encontro com os dados epidemiológicos descritos na 

literatura atual. São esperados um total de 257.870 casos novos para o sexo masculino e 

260.640 para o sexo feminino, nos anos de 2012  e  2013.
21

 

Dos 13 prontuários analisados, 84,6% representavam crianças com leucemia 

linfoide aguda e 15,4% os linfomas não Hodgkin. As leucemias, não só no Brasil, como 

em todo o mundo, representam o tipo de câncer mais comum na infância em torno de 

25% e 35 % de todos os outros tipos. Já os linfomas ocupam o segundo lugar, em torno 

de 7% á 18%.
27

 

Os acesso venosos centrais, configuram em 100% de toda a amostra analisada, 

isso se deve ao fato do tratamento de doenças oncológicas demandarem terapêuticas 

com drogas com pH muito ácido ou muito básico, que podem levar a flebites químicas e 

até mesmo necrose tecidual, caso extravasem (drogas vesicantes), lembrando que as 

flebites químicas podem ser denominadas como inflamações de uma veia, na qual as 

células endoteliais da parede venosa ficam bem irritadas. Isso permite que as plaquetas 

passem a aderir ali, predispondo à inflamação da veia.
36

 Os acessos venosos centrais, 

são considerados acessos seguros para administração destes tipos de medicamentos, 

principalmente os de longa permanência, como os semi ou totalmente implantados, 

utilizados no tratamento de doenças oncológicas. 

A principal vantagem do cateter venoso central é o acesso imediato ao sistema 

circulatório. Em virtude da localização da ponta do cateter em um vaso de grosso 

calibre, é possível rápida administração e diluição de grandes volumes de soluções. 
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Com rápida diluição, ocorre redução de risco de flebite, assim com de necrose tecidual 

por extravasamento de drogas chamadas vesicantes. 
36

 

A amostra total foi de cateteres semi-implantados monolumem, do tipo Broviac, 

o que se explica pelo fato de quanto maior o número de vias maior é o risco de 

infecções associadas ao cateter.
28,26

 

Embora 54% da amostra analisada, seja proveniente do município do Rio de 

Janeiro, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, localizado na área programática 2.2, 

atende crianças das mais diversas regiões do Estado Rio de Janeiro, o que explica 

percentuais de 23% para a Região Sul Fluminense, assim como 7,7% para a Região dos 

Lagos, Baixada Fluminense e Região Metropolitana. Considerado um hospital de 

referência no tratamento de tumores não sólidos, ele recebe crianças das mais variadas 

áreas programáticas de todo o Estado do Rio de Janeiro, podendo se estender à outros 

Estados Brasileiros. 

Dados estatísticos apontam para uma incidência de 1.210 casos novos de 

linfoma não Hodgkin, previsto para o ano de 2012 no Estado do Rio de Janeiro, que dos 

estados brasileiros ocupa a segunda posição ficando atrás apenas do Estado de São 

Paulo com 3.200 casos novos previstos para 2012. Em relação às leucemias, o Rio de 

Janeiro ocupa a terceira posição com 840 casos novos, ficando atrás de São Paulo, 

ocupando a primeira posição com 2.160 casos novos e Minas Gerais com 860 casos 

novos previstos para o ano de 2012.
12

 

O Soro Glicosado a 5%, aparece com o maior número de doses administradas 

414 ao todo, nas prescrições das crianças com LLA e LNH, assim como os eletrólitos, 

configuraram doses de 406 para o NHCO
3
 à 8,4% e KCl à 10%, com número de doses 

em torno de 395.  Isso se explica pelo fato do MTX, possuir efeitos nefrotóxicos, pela 

própria composição química do fármaco, ou pela morte de células leucêmicas, levando à 

liberação de ácido úrico para o meio extracelular, podendo desencadear insuficiência 

renal, já que os rins não conseguem eliminar o excesso de íons H
+
. Já o fato de se 

ministrar grandes doses de KCl à 10%, se dá pelo fato de um grande volume de líquidos 

sendo eliminados, e também pela rápida infusão do bicarbonato de sódio, contido nas 

hiper-hidratações, levam a hipocalemia (diminuição do íon K
+
), ou seja a perda de um 

importante íon para os mecanismos de contratilidade  dos músculos, dentre os quais 

encontramos o Coração.
22
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A sódio-potássio ATPase, conhecida por bomba sódio-potássio, é uma proteína 

integral da membrana que, à custa da hidrólise de ATP, troca 3 íons sódio do meio 

intracelular por 2 íons potássio do meio extracelular, contrapondo-se aos fluxos iônicos 

que geram potenciais de ação, ou seja geram a contratilidade muscular. Importante 

salientar que os mecanismos de geração de potenciais de ação, são responsáveis por 

transformar sinais analógicos (correntes elétricas ou iônicas) nos sinais digitais 

(impulsos nervosos) capazes de transmitir informação à distância no sistema nervoso. A 

chegada dos impulsos às terminações dos axônios dispara neste local os mecanismos 

sinápticos, responsáveis pela transmissão de informação de cada neurônio à célula 

seguinte da cadeia, que pode ser outro neurônio ou uma célula efetora muscular ou 

glandular.
37

 

 Além disso, são ministradas doses de Furosemida, um grupo de diuréticos que 

tem a capacidade para bloquear o transporte de Na
+
, K

+
 e 2Cl 

-
, no ramo ascendente 

espesso na alça de Henle; daí este diurético também ser chamado de diurético de 

alça.
1,22

 Este fármaco é utilizado com o objetivo de aumentar as eliminações vesicais, 

evitando assim, o acúmulo de resíduos tóxicos da medicação e da própria morte de 

células (apoptose) pela ação do quimioterápico, com isso há grandes perda de íons 

importantes.  

O bicarbonato de sódio (NHCO
3
 à 8,4% ) , ajuda a tornar o meio ácido em 

alcalino e assim como a Furosemida, proporciona a eliminação da droga e demais 

compostos tóxicos liberados pela morte das células comprometidas pela doença.  

O NHCO
3
 é um agente alcalinizante e sal de sódio. Ajuda a manter a pressão 

osmótica e o equilíbrio iônico. É um agente tampão no sangue, o íon bicarbonato ajuda 

a elevar imediatamente o pH do sangue; 99% reabsorvidos com a função renal normal e 

apenas 1% é excretado na urina. É um soluto extracelular, que em circunstâncias 

normais, tem sua concentração regulada para manter o equilíbrio ácido-base do 

organismo.
22,37

 

Utilizado em altas doses nas hidratações venosas, que são infundidas em um 

tempo que pode ser em torno de 3 ou 4 horas, ajudam a tornar o meio básico, porém 

além da hipocalemia, infusões em altas e rápidas doses causam também a hipocalcemia, 

o que explicaria as doses administradas dos eletrólitos, Gluconato de Ca à 10% e NaCl à 

20%,  mesmo configurando poucas doses aparecem Considerados importantes para os 

mecanismos de contratilidade muscular e transmissão sináptica.
22
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Lembrando que a literatura alerta quando ao uso de substâncias alcalinizadoras, 

que podem levar ao comprometimento dos efeitos terapêuticos do quimioterápico em 

questão (MTX).
20,22

 

Surge com um numero de duzentos e cinquenta e quatro doses ministradas, o 

anti-hemético Cloridrato de Ondansetrona, que é um seletivo dos receptores (5HT3). 

Agentes quimioterápicos, aumentam a liberação de serotonina a partir de células 

específicas no trato gastrointestinal, causam vômitos, por antagonizar estes receptores, a 

náusea e o vômito induzidos pela quimioterapia são evitados e aliviados.
22

 

O Metotrexato é uma droga com efeitos nefrotóxicos, sua ação está ligada à 

interrupção da fase S, evitando assim, o processo mitótico durante a síntese de ácido 

nucleico. Células malignas que proliferam rapidamente são inibidas por um efeito 

citostático. Amplamente distribuído, doses médias de MTX, são excretadas de modo 

inalterado na urina em 24 horas, porém as taxas de eliminação diminuem com doses 

maiores, o que se aplica o uso da Furosemida, tendo por objetivo estimular o trabalho 

renal para uma melhor eliminação do MTX, embora a literatura alerte quanto ao seu 

uso, que pode acarretar em uma rápida e grande eliminação do MTX, comprometendo 

seu efeito terapêutico.
22

 

O uso do Cloridrato de Midazolan, um benzodiazepínico de ação curta, é 

depressor do sistema nervoso central, 3 a 4 vezes mais potente que o Diazepam. Tem 

efeito ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante, relaxante muscular amnésico 

anterógrado.
17

 Utilizado junto com o Cloridrato de Cetamina, tem como objetivo a 

sedação dos clientes, durante o punção lombar para administrar quimioterapia intratecal, 

que seguindo o BFN 2002 e BFN 95 (Anexos 2 e 3),  se realiza durante toda o 

terapêutica de combate à doença, de forma a tratar ou prevenir  meningites causadas 

pela invasão das células leucêmicas no Sistema Nervoso Central. 

O quimioterápico, Ciclofosfamida, agente alquilante do grupo das mostardas 

nitrogenadas com atividade antitumoral; inespecífico quanto à fase do ciclo celular, 

porém mais efetivo na fase S. É um composto inerte ativado por enzimas microssômicas 

hepáticas para produzir regressão dos tumores malignos. Metabolizado no fígado, cujos 

metabólitos são excretados na urina. A meia-vida de eliminação é de 3 a 10 horas. A 

Ifosfamida, um análogo sintético da Ciclofosfamida, pertence ao grupo das mostardas 

nitrogenadas, a meia-vida de uma dose usual é de 7-15 horas. Dentre os principais 

efeitos adversos, destes quimioterápicos, está a cistite hemorrágica, portanto 



79 

 

 

necessitando do uso de uroprotetor, o Mesna, que neste estudo configurou um total de 

61 doses administradas. Este medicamento deve ser infundido respeitando os horários 

de 0h, 6h e 8h após a administração seja da Ciclofosfamida ou da Ifosfamida. 
20,22

 

Agente desintoxicante, o Mesna, reage quimicamente nos rins com os 

metabólitos urotóxicos da Ciclofosfamida e da Ifosfamida, desintoxificando-os e 

inibindo a ocorrência de cistite hemorrágica. Permanece no compartimento intravascular 

e grande parte da dose administrada é excretada na urina em 4 horas. Não parece 

interferir com a eficácia antitumoral da Ifosfamida e da Ciclofosfamida.
22

 

Outro quimioterápico emergiu de forma expressiva, neste estudo foi o Sulfato de 

Vincristina, utilizado, seguindo o protocolo BFM nas leucemias linfoides agudas de alto 

risco e nos linfomas não Hodgkin, é um alcaloide extraído de uma planta chamada 

Vinca Rosea, que se liga à proteína dos microtúbulos celulares, promovendo sua ruptura 

e causando bloqueio da divisão celular durante a metáfase. É droga ciclocelular 

específica (fase M), bem distribuído, exceto no líquido cefalorraquidiano, é excretado 

primariamente através da bile e das fezes.
20,22

 

O Fosfato de Dexamentasona, considerado um quimioterápico dentro da 

terapêutica das crianças com LLA e LNH, é um glicocorticoide anti-inflamatório. Um 

esteroide adrenocortical sintético com muito pouca retenção de sódio. Muito solúvel em 

água. Sete vezes mais potente do que a predinosolona e 20 a 30 vezes mais potente do 

que a hidrocortisona. Utilizado primariamente pelos seus efeitos anti-inflamatórios e 

imunossupressores, antitumoral, antiemética e discreta atividade mineralocorticóide. 

Pode ser usado em conjunto com outras formas de tratamento, tais como a adrenalina, 

para reações agudas de hipersensibilidade ou antibióticos para infecções agudas. 

Metabolizado primeiramente no fígado e excretado como metabólitos inativos pela 

urina.
20,22

 

Este corticosteroide não aparece em todas as prescrições, isso se explica pelo 

fato de ser indicado, segundo os protocolos BFM 2002 e BFM 95 (Anexos 2, e 3), para 

leucemias de alto risco. (Linfocitose, taxa de hemoglobina < 10,0 g/l ou plaquetas 

<100.000/mm3, qualquer que seja o número de linfonodos acometido, e também a 

chamada. A translocação entre os cromossomas 9 e 22 – t (9:22 ) - resulta no chamado 

cromossoma de Filadélfia). 

 Ao se avaliar as prescrições médicas por pacientes com LLA e LNH, o uso de 

Metotrexato, segundo os protocolos BNF-2002 e BNF-95 (Anexos 2 e 3, 
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respectivamente) verificou-se que o aprazamento realizado pelo enfermeiro, resultou em 

interações medicamentosas do tipo farmacêutica ou também chamadas de 

incompatibilidade medicamentosa.   

Estudos de Gomes e Secolli demonstram que as IMs ocorrem in vitro, antes da 

administração dos fármacos no organismo, quando se misturam dois ou mais na mesma 

seringa, equipo de soro ou outro recipiente. Como produto destas reações ocorrem 

alterações físico-químicas, resultam em alterações organolépticas como as mudanças de 

coloração, consistência, opalescência, turvação, formação de cristais, floculação, 

precipitação, associados ou não a atividade farmacológica; diminuição da atividade de 

um ou mais fármacos originais; inativação de dois ou mais fármacos originais; aumento 

da toxicidade de um ou mais fármacos originais. Porém, cabe ressaltar que a 

inexistência de alterações macroscópicas, não garante a inexistência de interações 

medicamentosas.
38

 

As IMs farmacêuticas, segundo este estudo, emergiram em maior quantidade no 

segundo dia, do ciclo de infusão do Metotrexato endovenoso, se devem ao fato de no 

primeiro dia do ciclo, geralmente quando a criança se interna, primeiramente realiza 

grandes volumes de hidratação com bicarbonato de sódio, a fim de alcalinizar o meio, 

para depois se iniciar a infusão, quando o pH urinário se encontrar em torno de 7,5 à 

8,0, portanto, a maior parte das medicações adjuvantes do tratamento ainda não 

começaram a ser administradas. 

Dentre as incompatibilidades encontradas, avaliando-se cada ciclo de infusão 

por paciente, foi a entre o NHCO
3
 à 8,4% e o Cloridrato de Ondansetrona. Uma 

medicação adjuvante no tratamento dos pacientes em uso de quimioterapia, o Cloridrato 

de Ondansentrona, como descrito anteriormente, age no tratamento de náuseas e 

vômitos decorrente do uso das quimioterapias. Se observarmos, na pesquisa surgiu o 

uso da Bromoprida, um antiemético, por um dos pacientes, o que nos leva a concluir a 

necessidade da associação de outro antiemético à terapêutica, uma vez que, o paciente 

persistia em apresentar vômitos e náuseas, ou seja, a interação descrita anteriormente e, 

possivelmente, a incompatibilidade entre a Furosemida e o Cloridrato de Ondansetrona 

resultou na anulação do efeito terapêutico deste antiemético.
22,39

 

A interação entre o Cloridrato de Ondansetrona e o Fosfato de Dexametasona 

surge no estudo como a segunda maior Incompatibilidade medicamentosa, presente nas 

prescrições das crianças com LLA e LNH. Além de causar a anulação dos efeitos 
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terapêuticos ou diminuição deste sobre os vômitos e náuseas, mostrando um possível 

risco para inviabilização do tratamento destas doenças em questão, já que o Fosfato de 

Dexametasona, como dito anteriormente, tem uma ação antitumoral. Isso também se 

aplicaria as interações físico-químicas que ocorreram entre o Fosfato de Dexametazona 

e o Metotrexato, e o Cloridrato de Midazolan e o MTX.
22,39

 

O que explicaria a aplicação de mais de uma dose de Cloridrato de Midazolan, 

que é um medicamento com efeito sedativo, utilizado para a realização das punções 

lombares, seria a incompatibilidade entre o mesmo e o bicarbonato de sódio. 

O estudo identificou a interação, do tipo incompatibilidade, entre o Pantoprazol 

Sódico e o NHCO
3
 à 8,4%.

40
 , classificado como um inibidor da bomba de próton (IBP), 

o Pantoprazol Sódico, suprime o passo final da produção de ácido gástrico. Age na 

superfície secretória da célula parietal gástrica, inibindo tanto a secreção basal, como 

estimulada de modo independente ao estímulo. A meia vida é de, aproximadamente, 1 

hora. A duração do efeito antissecretório persiste por mais de 24 horas. Distribuídos 

principalmente no fluído extracelular. Extensivamente metabolizado no fígado através 

do sistema do citocromo P450 (CYP). O seu metabolismo é independente da via de 

administração (intravenosa ou oral). Primariamente excretado na urina, com excreções 

nas fezes.
22

 

Anulações do seu efeito terapêutico decorrente de interações físico químicas 

podem acarretar danos aos pacientes em uso desta medicação, com o surgimento de 

úlceras pépticas e persistência de sintomas como dor abdominal e pirose. Cabe ressaltar 

que a literatura descreve que o uso do Pantoprazol Sódico desde o ciclo até o 

metabolismo e eliminação do MTX, pode acarretar em aumento dos níveis séricos deste 

antimetabólico.
22

 

A tabela dezoito mostra que a maior prevalência de interações medicamentosas 

do tipo incompatibilidade foi do Cloridrato de Ondasentrona como NaHCO3 à 8,4%, 

que foi de 100%.  Isso se deve ao fato desta medicação ser aprazada em horários de 

8/8h, podendo ser prescrita e aprazada de 6/6h, durante todo o ciclo do Metotrexato 

endovenoso, concomitante às hiper-hidratações com o bicarbonato de sódio. Pensando 

em uma forma de evitar este tipo de erro de medicação, a equipe multidisciplinar deve 

pensar, antes de iniciar a terapêutica da criança, na instalação de cateter de longa 

duração duplo lúmen, o que seria o ideal. O mesmo pode ser indicado como uma 

solução para evitar a incompatibilidade entre o Fosfato de Dexametasona e o MTX, que 
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apresentou 53%, já que segundo o os protocolos BFM 2002 e 95 (Anexos 2 e 3),  o 

corticosteroide é prescrito e aprazado para ser administrado de 8/8h, o que leva a ser 

infundido concomitante à infusão do quimioterápico antimetabólico, e também para as 

interações do Cloridrato de Midazolan X Metotrexato, que apresentou 69% da 

prevalência. Este sedativo, como já foi dito anteriormente, é utilizado para realizar 

punções lombares para instilação de quimioterapia, e este procedimento ocorre durante 

as infusões do MTX, principalmente. 

Em relação à incompatibilidade do Cloridrato de Midazolan com o NaHCO3 à 

8,4%, que apresentou uma prevalência de 84%, pode se pensar em interromper a infusão 

da solução com este eletrólito, realizar a lavagem do cateter com solução salina 

fisiológica, administrar o sedativo em questão, realizando, em seguida, nova lavagem do 

equipo e/ou do cateter, e reiniciar a infusão. O mesmo pode ser empregado a fim de 

evitar a interação do Pantoprazol Sódico X NaHCO3 à 8,4%, que apresentou 7%. 

Em relação às incompatibilidades físico-químicas entre o Fosfato de 

Dexamestazona e o Cloridrato de Ondansetrona, que apresentou 53%; e o Cloridrato de 

Ondansetrona X Furosemida, com 30%, basta o enfermeiro se atentar para o 

aprazamento, e procurar alocar a administração destas drogas em horários distintos. 
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Capitulo VI 

DIRETRIZES PARA A GERÊNCIA DO CUIDADO DE 

ENFERMAGEM ÀS CRIANÇAS COM LLA E LNH EM USO DE 

MTX ENDOVENOSO 

 

Abaixo seguem as diretrizes que foram elaboradas, a fim de responder o terceiro 

objetivo desta pesquisa, instrumentalizar a equipe multiprofissional envolvida na 

dinâmica da terapêutica medicamentosa, principalmente o enfermeiro e sua equipe, 

gerenciando o cuidado de forma a nortear a assistência de enfermagem no que tange o 

aprazamento e administração das medicações durante o ciclo de infusão do Metotrexato 

endovenoso e seus cuidados, com o propósito de evitar as interações medicamentosas, 

principalmente as do tipo farmacêutica ou incompatibilidade, que foram o alvo deste 

estudo, proporcionando assim, uma assistência segura e livre de danos para as crianças 

com leucemia linfoide aguda e linfoma não Hodgkin. 

Cabe ressaltar que as diretrizes assistenciais são ferramentas de grande 

relevância no gerenciamento do cuidado. São recomendações desenvolvidas de modo 

sistemático para dar suporte à tomada de decisões do enfermeiro, junto ao paciente 

acerca de uma conduta mais apropriada diante de circunstâncias clinicas ou, por 

exemplo, diante da administração de uma quimioterapia. Obviamente, as diretrizes 

assistenciais devem ser atualizadas periodicamente para que continuem a refletir a 

melhor evidência disponível para o cuidado.
36

 

 

6.1 CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO USO DO METOTREXATO 

ENDOVENOSO EM PEDIATRIA 

 

No Brasil, cabe ressaltar que o Conselho Federal de Enfermagem, através da 

Resolução 257/2001, determina que o enfermeiro seja o responsável pela administração 

de drogas quimioterápicas, ressaltando que técnicos e auxiliares não poderão assumir 

esse procedimento em hipótese alguma. Diante disso, o enfermeiro torna-se o principal 

profissional a orientar os pacientes quanto aos cuidados relacionados a cada 

quimioterápico, bem como as possíveis reações adversas.
20

Abaixo serão descritos os 

principais cuidados relacionados à administração e infusão do Metotrexato. 
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Deve-se orientar o paciente a ingerir bastante líquido, aumentando assim a 

diurese, e proporcionando uma melhor eliminação dos metabólitos da droga e 

eliminação de ácido úrico resultante da morte de células ou até mesmo pela síndrome da 

lise tumoral; 

Certificar-se dos parâmetros hematológicos, hepáticos e renais, antes de 

administrar a droga; 

Doses intermediárias são diluídas em 50 a 250 ml em soro glicosado a 5%, e 

aplicada em 30 minutos; e altas doses sob infusão de 24 horas, utilizando bombas 

infusoras, para que haja uma administração dentro do tempo previsto de forma 

fidedigna. Cumprir exatamente o correto tempo de infusão recomendado pelo protocolo; 

A administração do leucovorina cálcica (folinato de cálcio) deve ser rigorosa e 

obedecer às doses e horários prescritos (32, 48 e 56 horas após início de infusão de 

MTX). Nunca administrar o MTX, sem ter em mãos o leucovorin para realizar o 

chamado “resgate”; sem este as células sadias não poderão se multiplicar, tecidos não 

poderão se renovar. Lembrando que o enfermeiro deve se atentar para a 

incompatibilidade deste medicamento com o NaHCO3 à 8,4%, devendo, portanto, 

proceder a interrupção da infusão de soluções com este eletrólito, lavar os circuitos com 

solução salina fisiológica, administrar o leucovorin, e depois realizar nova lavagem, 

antes de reiniciar novamente a infusão do bicarbonato de sódio.
40

 

Altas doses de Metotrexato requerem: hidratação vigorosa antes, durante e após 

aplicação; alcalinização da urina com bicarbonato de sódio endovenoso e/ou via oral; 

monitorização da diurese e pH urinário a cada micção e, após administração (um pH 

urinário em torno de 7 ou abaixo do mesmo, significa grande eliminação de ácido úrico 

e pode levar a falência renal se não revertido). Lembrar que infusões com tempo de 24 

horas apresentam uma toxicidade maior.
26

 Lembrando que a verificação do pH urinário 

deve ser feita, tão logo a criança tenha eliminações vesicais, pois a urina não 

conservada, ou seja, amostras mantidas em temperatura ambiente por mais de uma hora, 

podem apresentar alterações como o aumento do pH, aumento de bactérias, turvação e 

desintegração de hemácias e cilindros.
41

 

Orientar a família e o paciente quanto à possibilidade de apresentar uma urina de 

cor amarelada durante as primeiras 24 horas após a administração da droga em alta 

dosagem. Orientar quanto ao cuidado ao desprezar urina dos pacientes em uso do MTX, 
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utilizando luvas descartáveis (desprezar em vaso sanitário, em seguida fechar a tampa e 

dar descarga três vezes). 
20

 

Orientar a família e o paciente sobre a droga, sua atuação, efeitos adversos e 

cuidados durante o tratamento.
20

 

 

6.2 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE/FAMÍLIA EM USO DE 

QUIMIOTERAPIA 

 

O enfermeiro, por sua formação e atuação profissional, vai muito além das 

funções administrativas e técnicas, assumindo também, o papel de educador dos 

pacientes e dos familiares. O fato de permanecer 24 horas ao lado do paciente, ou seja, 

mais tempo do que os demais profissionais de saúde possibilita a observação atenta dos 

clientes, não somente como uma patologia (como pregava o antigo modelo biomédico), 

e sim como um ser humano visto como um todo, visto de maneira holística.
42

 

A comunicação efetiva, de forma horizontalizada é um instrumento fundamental 

para a execução do papel de educador do enfermeiro, podendo assim, garantir uma 

assistência de enfermagem eficaz, e livre de danos causados por erros na comunicação 

entre equipe de enfermagem e paciente e equipe de enfermagem e familiares do 

paciente. Esta comunicação representa a base de sustentação das ações de enfermagem; 

para isso, o enfermeiro precisa interagir com a criança e sua família, buscando 

identificar e atender as suas necessidades. Compartilhar e conhecer informações 

complexas com a criança e sua família significa construir uma comunicação eficaz, 

transmitindo confiança e segurança. A equipe de enfermagem deve atentar quanto ao 

uso de termos técnicos e científicos, isso pode atrapalhar esta comunicação, torná-la 

complexa e de difícil acesso para o paciente e sua família. Por isso, as informações 

devem ser claras, levando ao entendimento, estimulando a interação e a participação no 

cuidado de forma positiva.
42

 

Durante a quimioterapia, entre as atribulações do enfermeiro, encontra-se a 

educação, visando à melhor recuperação e minimizando os medos da criança e da 

família; a informação/orientação é fundamental para que os pais fiquem seguros e que 

transmitam essa segurança para as crianças durante todo o tratamento a ser realizado. O 

processo de enfermagem como método de Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) deve ser implantado desde a admissão da criança e seu familiar 
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acompanhante, aprimorando um atendimento individualizado e com objetivo de atender 

às necessidades biopsicoespirituais da criança/família.
42

 

Dar orientações básicas relacionadas aos riscos de quimioterapia, esclarecer 

sobre os cuidados com o cateter venoso central/periférico, autocuidado em relação às 

necessidades humanas básicas afetadas em função do tratamento, favorecer 

esclarecimentos de dúvidas, trabalhar autoestima, autoimagem, tudo isso faz parte do 

plano assistencial de enfermagem inerente da admissão.
42

 

É de absoluta importância o conhecimento de protocolos, dosagens, via de 

administração, sequência de aplicação e estado clínico do paciente. A prescrição é um 

ato médico, mas é importante que os critérios sejam confrontados e os pedidos 

encaminhados ao farmacêutico, definindo horários de aplicação e cuidados de 

enfermagem. Isso nos reporta a importância de se conhecer as possíveis interações 

medicamentosas, a fim de evitá-las, no momento do aprazamento, no conhecimento das 

dosagens corretas e no momento da administração. É importante que durante as infusões 

dos quimioterápicos, que o binômio criança/familiar acompanhante, esteja bem 

orientado quanto aos controles diversos quando necessários como: controle hídrico, 

controle de pH urinário, aumento da ingestão hídrica, esvaziamento total da bexiga a 

cada micção e possíveis efeitos adversos da quimioterapia que está recebendo. 

Lembrando que os escolares já possuem um entendimento maior, os pré-escolares 

possuem entendimento e compreensão parcial de seu tratamento.
42
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6.3 QUADRO DAS INCOMPATIBILIDADES DAS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS DURANTE O CICLO DE 

INFUSÃO DO METOREXATO ENDOVENOSO 

 Foi elaborado um quadro com as incompatibilidades e compatibilidades entre os principais medicamentos endovenosos administrados 

durante o ciclo do MTX, como parte da aplicação de todos os profissionais envolvidos na terapia medicamentosa, ou seja, o médico, o 

enfermeiro e sua equipe e o farmacêutico e sua equipe. 

Quadro 4: Incompatibilidades e Compatibilidades das principais medicações endovenosas encontradas durante o ciclo de infusão do MTX 

MEDICAMENTOS 

Bicarbonato 

de Sódio Ciclofosfamida 

Cloreto de 

Potássio 

Cloridrato de 

Midazolan 

Cloridrato de 

Ondancetrona 

Fosfato de 

Dexametasona Furosemida Ifosfamida Metotrexato 

Pantoprazol 

Sódico 

Sulfato de 

Vincristina 

                        
Bicarbonato de 

Sódio - C C I I C C C C I N 

Bromoprida N N N N N N N N N N N 

Ciclofosfamida C - C N C C C I C N N 

Cloreto de Potássio C C   C C C C C C C C 
Cloridrato de 

Cetamina N N N N N N N N N N N 
Cloridrato de 

Midazolan I N C - C I C N I I N 
Cloridrato de 

Ondancetrona I C C C - I I C C N C 
Cloridrato de 

Tramadol N N N N I N N N N N N 
Fosfato de 

Dexametasona C C C I I - C C I I N 

Furosemida C C C I I I - C C C I 

Gluconato de Cálcio I C C C N N C C N I N 

Ifosfamida C C C N C C N - I N N 

Metotrexato C C C I C I C I - N C 

Mesna C C C N C N C C C N N 

Pantoprazol Sódico I N I I N I N N N - N 
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Legenda: I = incompatível; C=  compatível e N= não encontrado informações

Sulfato de 

Vincristina I C C N C N I C C N __- 
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Capitulo VII 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo mostrou que após uma minuciosa avaliação das prescrições das 

crianças com leucemia linfoide aguda e linfoma não Hodgkin durante o ciclo de infusão 

do quimioterápico antimetabólico chamado Metotrexato, verificou-se a quantidade de 

medicações que eram administradas neste período e também as possíveis interações 

medicamentosas do tipo incompatibilidade físico-química, oriunda do aprazamento do 

enfermeiro. 

A equipe de enfermagem, buscando uma melhor otimização do serviço e 

conforto do paciente, procura seguir horários previamente instituídos e protocolados, no 

setor, no momento de aprazar as medicações, e também há um protocolo institucional 

de tratamento destas doenças o BNF 2002 e o 95 (Anexos 2 e 3), onde quimioterápicos 

e adjuvantes do tratamento apresentam intervalos de horários pré-estabelecidos, isso 

acaba por propiciar o surgimento as interações medicamentosas, na maioria das vezes, 

não são benéficas, são do tipo incompatibilidade ou farmacêutica. 

Foram analisadas as medicações endovenosas, que configuravam o foco deste 

estudo, e depois foram agrupadas segundo a classificação Alfa, e com isso pode se 

concluir que a maior parte das doses administradas foram de eletrólitos, seguido  do 

antiémetico  e quimioterápico.  

A quantidade de doses de eletrólitos administrada se explicam pelo fato destas 

crianças terem em sua terapêutica quimioterápicos que tornam o meio ácido, ou causam 

lesões como a cistite hemorrágica, necessitando de hiper-hidratações com bicarbonato 

de sódio, a fim de ajudar a eliminar os íons H+, assim com o uso de diuréticos para 

estimular os rins a eliminar os resíduos tóxicos destas medicações e de seus efeitos 

sobre as células doentes, o que acarreta em perdas de eletrólitos que precisam ser 

repostos. 

Foi verificado o uso em grande quantidade do antiemético, Cloridrato de 

Ondansetrona, que se explica pela maioria dos quimioterápicos terem como reações 

adversas as náuseas e os vômitos. 

Em relação a prevalência das incompatibilidades medicamentosas encontradas, 

100% foram de Cloridrato de Ondasentrona com NaHCo3 á 8,4%;  seguido  do 

Cloridrato de Midazon com o NaHCo3 á 8,4%, com 84%. 
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Outros medicamentos emergiram neste estudo, porém eram por vias que não a 

endovenosa, o que não configurava o foco deste estudo, e outras interações 

medicamentosas foram encontradas, que não poderia deixar de estudas e aprofundadas 

em uma próxima pesquisa. 

Diante de um medicamente prescrito concomitante a outro, e que pode gerar 

uma incompatibilidade, cabe o enfermeiro sinalizar ao prescritor de tal fato. Utilizando 

o serviço de informatização das prescrições médicas, a chamada prescrição online, 

torna-se mais fácil a identificação de incompatibilidades, mediante a criação e aplicação 

de um software, que sinalize tanto para o médico que esteja prescrevendo, quanto para o 

enfermeiro que esteja aprazando, que suas ações estão gerando interações 

medicamentosas, sejam elas benéficas ou que acarretem em malefícios. 

A pesquisa contribui para que o enfermeiro, se aproprie ainda mais dos 

conhecimentos relacionados a farmacocinética, farmacodinâmica e farmacêutica, assim 

como  domínio sobre as reações adversas medicamentosas, que possam ocorrer advinda 

de cada medicamento, realizando assim, uma de suas competências na gerência do 

cuidado, no que tange toda a dinâmica da terapia medicamentosas, que é uma 

assistência de enfermagem junto com sua equipe, segura e livre de danos sejam eles 

temporários ou permanentes, assegurando que os pacientes permaneçam o mínimo 

possível no ambiente hospitalar, assim como ter uma terapêutica medicamentosa com o 

resultado final que é a prevenção ou cura de doenças, e também eficácia nos tratamentos 

paliativos. 

Diante disso, a hipótese apresentada por estes estudos foi validade, e podemos 

dizer que o mesmo traz subsídios para instrumentalizar o enfermeiro na realização da 

Sistematização da Assistência as crianças com LLA e LNH, em uso de quimioterapias, 

principalmente, o Metotrexato endovenoso. 
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APÊNDICES 

9.1 Apêndice: Instrumento de coleta de Dados 

Projeto: “Gerenciando a Segurança da Clientela Pediátrica nas Incompatibilidades 

Medicamentosas em Uso do Metotrexato Endovenoso” 

Instrumento de coleta de Dados  

Data da Coleta dos Dados:                Responsável: Número do Prontuário:  

Idade:            Sexo:           Data de nascimento:                    Procedência: 

Tipo de Acesso: Diagnóstico médico:  

 

 

Data Medicamento Dosagem Frequência Tempo de Infusão Diluição/Rediluição Horário Observações 
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9.2 Apêndice: Carta de Autorização para o CEP 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial 

 

 

Carta ao Comitê Ética em Pesquisa 

 

Ao Diretor do HOSPITAL UVIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO/UERJ com 

vistas ao Comitê de Ética em Pesquisa desta Instituição 

 

Projeto de Mestrado: “Gerenciando a Segurança da Clientela Pediátrica nas 

Incompatibilidades Medicamentosas em Uso do Metotrexato Endovenoso” 

Autor: Leandro Silva Dias 

Orientadora: Dr.ª Zenith Rosa Silvino 

 

Encaminho o presente projeto de pesquisa a ser desenvolvido no âmbito da 

Instituição, a fim de submetê-lo à análise pelo Comitê de Ética, segundo os 

princípios da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 

Saúde. 

 

Local/Data:  

 

 

Assinaturas dos Pesquisadores:  

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
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9.3 Apêndice: Carta de autorização para realização da Pesquisa 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial 

 

Carta de autorização à Instituição 

 

À Chefia de Enfermagem do Hospital Universitário Pedro Ernesto, com Vista as 

Unidades Pediátricas. 

Tendo em vista a elaboração da dissertação de mestrado, intitulada “Gerenciando a Segurança da 

Clientela Pediátrica nas Incompatibilidades Medicamentosas em Uso do Metotrexato Endovenoso” 

desenvolvida pelo Enfermeiro Leandro Silva Dias, inscrito no Programa de Mestrado Profissional 

Enfermagem Assistencial da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC/UFF, venho 

solicitar a essa Chefia, sobre a possibilidade de utilizar os dados produzidos por esta instituição como 

fontes primárias. 

O estudo terá o seguinte objeto: As incompatibilidades físico-químicas dos medicamentos 

durante o ciclo de infusão do MTX endovenoso na clientela pediátrica com LLA e Linfoma não Hodgkin. 

. Os objetivos: Traçar o perfil do tratamento farmacológico das crianças com LLA e LNH, durante o ciclo 

do MTX internadas na unidade pediátrica; Verificar a prevalência das incompatibilidades físico-químicas 

entre os medicamentos administrados via endovenosa nas crianças com LLA e LNH, internadas na UP;  

Estabelecer diretrizes para a Gerência do Cuidado de Enfermagem à crianças com LLA e LNH em uso de 

MTX endovenoso com a criação de um protocolo de aprazamento e administração.  

. O cenário do estudo será o arquivo médico, a população do estudo será constituída por todas as 

prescrições das crianças que estiveram internadas na unidade de internação pediátrica, em uso do MTX, 

no período de julho a dezembro de 2010 e a amostragem será composta pelas prescrições que  atenderem 

aos critérios de inclusão e exclusão. A coleta de dados será feita durante Março à Dezembro do presente 

ano, através de um formulário, aplicado as prescrições medicas arquivadas em prontuário. A pesquisa 

obedecerá à todos os princípios Éticos preconizados pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, não necessitando de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, pois as informações utilizadas 

estão contidas nos prontuários, contudo será preservado o sigilo das informações, bem como o anonimato. 

Junto à esta, seguirá também uma Carta ao Comitê de Ética em Pesquisa, além do cadastro no SISNEP. 

Agradecemos antecipadamente sua compreensão, colocando-nos a disposição, para os esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 

Assinatura do Orientador do Projeto de Mestrado: ________________________________ 

Assinatura da Chefia de Enfermagem do Setor: ____________________________ 

Local/ data:  
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9.4 Apêndice: Carta ao Comitê de Ética em Pesquisa 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial 

 

 

 

Carta ao Comitê Ética em Pesquisa 

 

Ao Diretor do HOSPITAL UVIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO/UERJ com 

vistas ao Comitê de Ética em Pesquisa desta Instituição 

 

Projeto de Mestrado: “Gerenciando a Segurança da Clientela Pediátrica nas 

Incompatibilidades Medicamentosas em Uso do Metotrexato Endovenoso” 

 

Autor: Leandro Silva Dias 

Orientadora: Dr.ª Zenith Rosa Silvino 

 

Encaminho a presente carta, juntamente com o projeto, e um relatório 

minucioso do mesmo, a fim de apresentar as mudanças sofridas pelo projeto, e 

com intuito de trazer ciência ao Comitê, acerca dos novos rumos tomados pela 

pesquisa. Desde já agradecendo a compreensão. 

 

Local/Data 

 

Assinatura dos pesquisadores 

 

_____________________________ 

_________________________________ 
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10. ANEXOS 

10.1. Anexo: Carta de Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa 
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10.2.   Anexos :  BFM 2002 e 95 - Vide DVD em anexo. 

 

 

 

 

 


