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RESUMO 

 

 

Tratando-se das doenças onco-hematológicas, no mundo, as de maior prevalência são a 

leucemia e o linfoma. O principal tratamento para as doenças onco-hematológicas é a 

quimioterapia que afeta tanto as células neoplásicas quanto as células normais. A neutropenia 

é uma das complicações mais comuns decorrentes do uso de Quimioterapia. A infecção no 

paciente neutropênico é considerada um caso de emergência médica, pois na maioria das 

vezes apresenta sinais e sintomas muito sutis e podem se agravar rapidamente evoluindo para 

sepse em pouco tempo, podendo levar ao óbito. Neste contexto, é fundamental que o 

enfermeiro atue no gerenciamento de riscos de forma a garantir um cuidado de enfermagem 

de qualidade, embasado nos princípios de segurança do paciente. Assim, o objeto desta 

pesquisa trata da relação causal entre os fatores de riscos e a incidência de infecção em 

pacientes onco-hematológicos pós-quimioterapia. A hipótese a ser confirmada ou refutada 

neste estudo é: existe associação entre fatores de risco intrínsecos e extrínsecos e o 

desenvolvimento de infecção em pacientes onco-hematológicos pós-quimioterapia. Apresenta 

os seguintes objetivos: geral: elaborar um protocolo assistencial para prevenção de infecção 

em pacientes onco-hematológicos pós-quimioterapia; específicos: levantar o número de casos 

de infecção em pacientes onco-hematológicos pós-quimioterapia; caracterizar os fatores de 

risco intrínsecos e extrínsecos nos pacientes onco-hematológicos que desenvolveram infecção 

pós-quimioterapia; verificar o registro de medidas preventivas adotadas para redução da 

incidência de infecção em pacientes onco-hematológicos pós-quimioterapia; e, analisar a 

correlação entre os fatores de riscos intrínsecos e extrínsecos e o desenvolvimento de infecção 

em pacientes após quimioterapia. Trata-se de um estudo de Coorte retrospectivo, documental, 

com abordagem quantitativa. A amostra do estudo foi constituída por 90 prontuários de 

pacientes internados na clínica hematológica do Hospital Universitário Antônio Pedro, no 

período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015, com doença onco-hematológica. A coleta 

de dados se deu através de formulário estruturado contendo as variáveis de interesse para o 

estudo. As análises estatísticas dos dados foram feitas através do programa IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 22.0. Verificou-se que 64 (71,1%) 

pacientes desenvolveram infecção após quimioterapia. Os principais fatores de risco foram as 

presenças de cateter venoso central, mucosite, neutropenia e realização de transfusão de 

concentrado de hemácias. As doenças de base com maior incidência de infecção foram o 

Linfoma não Hodgkin, o Mieloma Múltiplo e a Leucemia Mielóide Aguda. Nenhuma variável 

sociodemográfica apresentou associação com o desenvolvimento de infecção. As principais 

medidas preventivas adotadas para prevenção de infecção foram o uso de granulokine 

(35,6%), troca de cateter venoso periférico (48,9%) e troca de curativo do cateter venoso 

central (14,4%). Os registros de tais medidas foram insipientes ou as mesmas não foram 

realizadas, o que reforça a necessidade de elaboração de protocolos assistenciais voltados para 

a prevenção de infecção. Foram, então, elaborados os seguintes protocolos: protocolo 

assistencial para prevenção de infecção relacionada à inserção de cateter venoso central, 

protocolo assistencial de cuidados gerais a pacientes neutropênicos, protocolo assistencial 

para prevenção de infecção relacionada à mucosite oral e protocolo assistencial para 

prevenção de infecção relacionada à transfusão de concentrado de hemácias. A elevada 

incidência de infecção e óbito na população estudada demonstra a relevância e necessidade de 

investimentos na qualidade e padronização da assistência. 

 

Descritores: Enfermagem; Hematologia; Fatores de risco; Infecção. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The most prevalent diseases of the world are leukemia and lymphoma. The main treatment for 

onco-hematological diseases is chemotherapy that affects both neoplastic and normal cells. 

Neutropenia is one of the most common complications arising from the use of chemotherapy. 

Infection in the neutropenic patient is considered a medical emergency, since most of the time 

it presents very subtle signs and symptoms and they can aggravate rapidly evolving to sepsis 

in a short time, being able to lead to death. In this context, it is fundamental that the nurse acts 

in the management of risks in order to guarantee a quality nursing care, based on the 

principles of patient safety. Thus, the purpose of this research is the causal relationship 

between risk factors and the incidence of infection in onco-hematological patients after 

chemotherapy. The hypothesis to be confirmed or refuted in this study is: there is 

connection between intrinsic and extrinsic risk factors and the development of infection in 

onco-hematological patients after chemotherapy. It presents the following objectives: 

general: elaborate a health care protocol to prevent infection in onco-hematological patients 

after chemotherapy; specifics: searching the number of cases of infection in onco-

hematological patients after chemotherapy; to characterize intrinsic and extrinsic risk factors 

in onco-hematological patients who developed post-chemotherapy infection; to verify the 

registration of adopted preventive measures to reduce the incidence of infection in post-

chemotherapy onco-hematological patients; and to analyze the correlation between the 

intrinsic and extrinsic risk factors and the development of infection in patients after 

chemotherapy. This is a retrospective, documentary cohort study with a quantitative approach. 

The study sample consists of 90 medical records of admitted patients to the hematological 

clinic of the Hospital Universitário Antônio Pedro from December 2012 to December 2015, 

with onco-hematological disease. The data collection was done through a structured form 

containing the variables of interest for the study. Statistical data analyzes were done through 

IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), version 22.0. It was verified that 64 

(71.1%) patients developed infection after chemotherapy. The main risk factors were the 

presence of central venous catheter, mucositis,neutropenia and transfusion of packed red 

blood cells. Basic diseases with the highest incidence of infection were Non-Hodgkin's 

Lymphoma, Multiple Myeloma and Acute Myeloid Leukemia. No sociodemographic variable 

was associated with the development of infection. The main preventive measures adopted to 

prevent infection were the use of granulokine (35.6%), exchange of peripheral venous 

catheter (48.9%) and central venous catheter dressing exchange (14.4%). The records of such 

measures were insipient or the same were not carried out, which reinforces the need to 

elaborate assistance protocols aimed at the prevention of infection. The following protocols 

were elaborated: assistance protocol for the prevention of infection related to central venous 

catheter insertion, general care protocol for neutropenic patients, protocol for the prevention 

of infection related to oral mucositis and protocol for the prevention of infection related to 

transfusion of packed red blood cells. The high incidence of infection and death in the studied 

population demonstrates the relevance and necessity of investments in the quality and 

standardization of care. 

 

Descriptors: Nursing; Hematology; Risk factors; Infection. 

  



 

RESUMEN 

 

 

Las enfermedades más prevalentes del mundo son la leucemia y el linfoma. El principal 

tratamiento para las enfermedades oncohematológicas es la quimioterapia que afecta tanto a 

las células neoplásicas como a las normales. La neutropenia es una de las complicaciones más 

comunes derivadas del uso de la quimioterapia. La infección en el paciente neutropénico se 

considera una emergencia médica, ya que la mayoría de las veces presenta signos y síntomas 

muy sutiles y pueden agravarse rápidamente evolucionando a sepsis en poco tiempo, 

pudiendo llevar a la muerte. En este contexto, es fundamental que la enfermera actúe en la 

gestión de riesgos para garantizar una atención de enfermería de calidad, basada en los 

principios de seguridad del paciente. Por lo tanto, el propósito de esta investigación es la 

relación causal entre los factores de riesgo y la incidencia de infección en pacientes 

oncohematológicos después de la quimioterapia. La hipótesis a confirmar o refutar en este 

estudio es: Hay conexión entre los factores de riesgo intrínseca y extrínseca y el desarrollo de 

infección en pacientes oncohematológicos después de la quimioterapia. Presenta los 

siguientes objetivos: general: elaborar un protocolo asistencialpara prevenir la infección en 

pacientes oncohematológicos después de la quimioterapia. Específico: buscando el número de 

casos de infección en pacientes oncohematológicos después de la quimioterapia; caracterizar 

factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos en pacientes oncohematológicos que desarrollaron 

una infección posterior a la quimioterapia; verificar el registro de medidas preventivas 

adoptadas para reducir la incidencia de infección en pacientes oncohematológicos post 

quimioterapia; y analizar la correlación entre los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos y 

el desarrollo de infección en pacientes después de la quimioterapia. Este es un estudio de 

cohorte documental retrospectivo con un enfoque cuantitativo. La muestra del estudio consta 

de 90 registros médicos de pacientes ingresados a la clínica hematológica del Hospital 

Universitario Antônio Pedro de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, con enfermedad 

onco-hematológica. La recopilación de datos se realizó a través de un formulario estructurado 

que contiene las variables de interés para el estudio. Los análisis de datos estadísticos se 

realizaron a través de IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versión 22.0. 

Se verificó que 64 (71.1%) pacientes desarrollaron infección después de la quimioterapia. Los 

principales factores de riesgo fueron la presencia de catéter venoso central, mucositis, 

nutropenia y transfusión de concentrados de hematíes. Las enfermedades básicas con la mayor 

incidencia de infección fueron el linfoma no Hodgkin, el mieloma múltiple y la leucemia 

mieloide aguda. Ninguna variable sociodemográfica se asoció con el desarrollo de la 

infección. Las principales medidas preventivas adoptadas para prevenir la infección fueron el 

uso de granulocina (35.6%), el intercambio de catéter venoso periférico (48.9%) y el cambio 

de curativo del catéter venoso central (14.4%). Los registros de tales medidas fueron insípidos 

o no se realizaron, lo que refuerza la necesidad de elaborar protocolos asistenciales dirigidos a 

la prevención de infección. Se elaboraron los siguientes protocolos: protocolo asistencial para 

prevención de infección relacionada a la inserción de catéter venoso central, protocolo 

asistencial de cuidados generales a pacientes neutropénicos, protocolo asistencial para 

prevención de infección relacionada a la mucositis oral y protocolo asistencial para 

prevención de infección relacionada a la transfusión de concentrado de hematíes. La elevada 

incidencia de infección y muerte en la población estudiada demuestra la relevancia y 

necesidad de inversiones en la calidad y estandarización de la asistencia. 

 

Descriptores: Enfermería; Hematología; Factores de riesgo; Infección. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima mais de 20 milhões de novos casos 

de câncer no mundo para 2025, o que inquestionavelmente coloca o câncer como um 

problema de saúde pública, especialmente entre os países em desenvolvimento, onde é 

esperado que o impacto do câncer na população corresponda a 80% dos casos novos 

estimados para 2025.
1
 

 Nas últimas décadas, vêm ocorrendo uma mudança no perfil epidemiológico no Brasil 

com aumento da morbimortalidade pelas doenças e agravos não transmissíveis e pelas causas 

externas e uma mudança no quadro de predomínio da mortalidade para uma situação de 

predomínio da morbidade. O câncer é uma das principais doenças não transmissíveis 

responsáveis pela mudança do perfil de adoecimento da população brasileira. E essa mudança 

está associada a um novo estilo de vida da população como a alimentação, o aumento da 

exposição à agentes químicos, físicos e biológicos. O aumento da expectativa de vida, o 

avanço dos métodos diagnósticos e de tratamento, e a melhoria na qualidade dos registros 

também estão relacionados à mudança no perfil epidemiológico brasileiro.
2
  Este cenário 

causa grande impacto no sistema de saúde com aumento nos custos hospitalares, uma vez que 

as internações vêm ficando mais longas e exigindo grandes investimentos em novas 

tecnologias diagnósticas e medicamentosas. 

 No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou 600 mil novos casos de 

câncer para o biênio 2016/2017.
3 

Excetuando-se o câncer de pele não melanoma 

(aproximadamente 180 mil casos novos), ocorrerão cerca de 420 mil casos novos de câncer. 

Os tipos de cânceres mais frequentes em homens serão próstata (28,6%), pulmão (8,1%), 

intestino (7,8%), estômago (6,0%) e cavidade oral (5,2%). Nas mulheres, os cânceres de 

mama (28,1%), intestino (8,6%), colo do útero (7,9%), pulmão (5,3%) e estômago (3,7%).
1
 

 No Brasil, estimam-se 5.210 casos novos de linfoma não Hodgkin (LNH) em homens 

e 5.030 em mulheres no ano de 2016. Esses valores correspondem a um risco estimado de 

5,27 casos novos a cada 100 mil homens e 4,88 para cada 100 mil mulheres.
1
 

 Os casos de leucemia, para o ano de 2016, no Brasil, foram estimados em 5.540 novos 

casos em homens e 4.530 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 

5,63 casos novos a cada 100 mil homens e 4,38 para cada 100 mil mulheres.
1
 

 O principal tratamento para as doenças onco-hematológicas é a quimioterapia. Esta é o 

método que utiliza compostos químicos, chamados quimioterápicos, no tratamento de doenças 

causadas por agentes biológicos. Quando aplicada ao câncer, a quimioterapia é chamada de 



19 

 

quimioterapia antineoplásica.
3
  Os quimioterápicos não atuam exclusivamente sobre as células 

tumorais. Afetam tanto as células neoplásicas quanto as células normais. Portanto, estruturas 

normais que se renovam constantemente, como a medula óssea, os pelos e a mucosa do tubo 

digestório, são também atingidas pela ação dos quimioterápicos.
3
 

 A neutropenia é uma das complicações mais comuns decorrentes do uso de 

Quimioterapia
1
. A queda acentuada de neutrófilos, a diminuição da ação de barreiras 

(mucosas e mucociliares) e alteração da microbiota, decorrente de doença grave, predispõe o 

doente neutropênico a um alto potencial para infecção.
4
 A infecção no paciente neutropênico 

é considerado um caso de emergência médica, pois na maioria das vezes apresenta sinais e 

sintomas muito sutis e podem se agravar rapidamente evoluindo para sepse em pouco tempo, 

podendo levar ao óbito. 

 Ao atuar na clínica hematológica do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF 

(HUAP), cujo perfil assistencial volta-se ao atendimento de pacientes com doenças 

hematológicas e em especial aos cânceres hematológicos, principalmente leucemias, linfomas 

e mieloma múltiplo, observou-se que em algum momento pós-quimioterapia os pacientes 

apresentam quedas acentuadas dos neutrófilos no sangue, como um dos principais efeitos 

colaterais ao tratamento. Os mesmos ficam muito vulneráveis a desenvolver infecções, já que 

seu sistema imunológico está comprometido. Empiricamente, verificou-se que um elevado 

percentual de pacientes na clínica hematológica do HUAP desenvolve algum tipo de infecção 

no período de neutropenia, após a realização de quimioterapia. 

 A ocorrência da neutropenia varia de 16 a 81% entre os pacientes submetidos ao 

tratamento quimioterápico e está associada ao aumento da mortalidade, morbidade e custos do 

tratamento, além de não ser possível prever quais pacientes irão apresentá-la
5
. Quando há 

comprometimento da taxa de neutrófilos, primeira linha de defesa do sistema imunológico, o 

paciente fica exposto ao desenvolvimento de infecções graves, sistêmicas, acarretando 

agravamento do quadro clínico o que resulta em aumento no tempo de internação, aumento na 

demanda de tecnologias de ponta para diagnóstico e tratamento dos casos e até o óbito.
6
 

 A neutropenia pode ser considerada moderada quando os neutrófilos forem ˃500 e ˂ 

1000 cel/mm
3
, neutropenia severa ˃100 e ≤ 500 cel/ mm

3
 ou neutropenia profunda ≤ 100 

cel/mm
3
. A febre, na neutropenia, se configura pelo controle da temperatura maior ou igual a 

38,3 ºC em uma única medida ou temperatura maior que 38 ºC, duas vezes em um período de 

uma hora.
6
  As populações com maior risco de desenvolver neutropenia são os pacientes com 

leucemia aguda, em quimioterapia, em radioterapia, com anemia aplásica e nos primeiros 

trinta dias do transplante de medula óssea.
6
 



20 

 

 Este cenário constitui-se um grande desafio para o cuidado de enfermagem em onco-

hematologia, uma vez que esta necessita estar apta a identificar os fatores de riscos associados 

ao desenvolvimento de infecção nestes pacientes, na tentativa de prevenir o desenvolvimento 

de infecções graves e sepse. Neste contexto, é fundamental que o enfermeiro atue no 

gerenciamento de riscos de forma a garantir um cuidado de enfermagem de qualidade, 

embasado nos princípios de segurança do paciente. 

 Segurança do paciente consiste em reduzir o risco de danos desnecessários ou 

evitáveis relacionados aos cuidados de saúde a um mínimo aceitável. Considera-se um 

mínimo aceitável as noções coletivas do conhecimento atual disponível, os recursos 

disponíveis e o contexto em que os cuidados são prestados, pesado contra o risco de não 

fornecer o tratamento em questão ou dispensar outro.
7
 

 Com base no exposto, o objeto do presente estudo trata da relação causal entre os 

fatores de riscos e a incidência de infecção em pacientes onco-hematológicos pós-

quimioterapia. A hipótese a ser confirmada ou refutada neste estudo é: Existe associação 

entre fatores de risco intrínsecos e extrínsecos e o desenvolvimento de infecção em pacientes 

onco-hematológicos pós-quimioterapia. Para nortear o desenvolvimento da pesquisa, foram 

definidos os seguintes objetivos: 

 Geral: 

 Elaborar um protocolo assistencial para prevenção de infecção em pacientes 

onco-hematológicos pós-quimioterapia.  

 Específicos: 

 Levantar o número de casos de infecção em pacientes onco-hematológicos 

pós-quimioterapia; 

 Caracterizar os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos nos pacientes onco-

hematológicos que desenvolveram infecção pós-quimioterapia; 

 Verificar o registro de medidas preventivas adotadas para redução da 

incidência de infecção em pacientes onco-hematológicos pós-quimioterapia;  

 Analisar a correlação entre os fatores de riscos intrínsecos e extrínsecos e o 

desenvolvimento de infecção em pacientes pós-quimioterapia. 

 Atualmente, estima-se que, de maneira global, 60 a 85% dos pacientes adultos da 

onco-hematologia, que realizaram tratamento com quimioterapia desenvolvem neutropenia 

febril e conhecendo-se o impacto da neutropenia febril na mortalidade desses pacientes, deve-
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se iniciar antibioticoterapia de maneira precoce, um atraso no seu início pode levar a 

mortalidade de 70% dos pacientes.
8
 

 Diante do exposto, o desenvolvimento deste estudo justifica-se pela necessidade de 

implantar e implementar ações sistematizadas de monitoramento e avaliação da qualidade e 

segurança do cuidado prestado a pacientes onco-hematológicos internados na clínica 

hematológica do HUAP, por apresentarem risco elevado de desenvolver evento adverso 

irreversível relacionado à infecção.  

 O estudo torna-se relevante à medida que a partir de seus resultados, os 

conhecimentos produzidos possam ser aplicados na qualificação do ensino e da assistência, 

bem como no desenvolvimento e aprofundamento da temática em outras pesquisas. No que 

tange ao ensino, vislumbra-se a inserção da temática no currículo dos cursos de graduação e 

pós-graduação uma vez que o conhecimento desenvolvido na clínica hematológica do 

Hospital Universitário será compartilhado com futuras gerações de estudantes de todos os 

níveis de especialização, indicando caminhos que devam ser seguidos na realização de um 

cuidado de enfermagem mais seguro e eficaz. 

 No contexto da assistência, proporciona a aquisição de novos conhecimentos, a 

oportunidade de reflexão acerca dos fatores de risco para o desenvolvimento de infecção em 

pacientes com neutropenia, após realização de quimioterapia, subsidiando uma discussão de 

mudanças no planejamento do cuidado de enfermagem prestado a este paciente, preocupando-

se em realizar tal cuidado com um olhar preventivo. 

 A importância desta temática, no campo da pesquisa, justifica-se ainda pela 

necessidade de maior exploração científica do contexto da infecção em pacientes com 

neutropenia, como detectar os sinais e sintomas precocemente e os cuidados de enfermagem a 

serem implementados, para que o conhecimento nessa área possa expandir-se e desta forma, 

funcionar como estratégia para a segurança do paciente no ambiente hospitalar. 

 Sua relevância encontra-se ainda, na possibilidade de evidenciar lacunas importantes, 

que possam ser elucidadas ou indicar pesquisas futuras, bem como trazer contribuições 

relevantes para o gerenciamento do cuidado de enfermagem sob esta temática. 

 A imersão na pesquisa deve objetivar a formação de profissionais com capacidade de 

localizar, reconhecer, identificar e utilizar a pesquisa de modo a agregar valor a suas 

atividades diárias, apresentando análise crítica da prática profissional, através do 

desenvolvimento e implementação de um produto, inovação tecnológica, que possa resolver, 

melhorar ou transformar problemas encontrados no dia a dia do seu trabalho.
9
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 O estudo se insere na linha de pesquisa “O Contexto do Cuidar em Saúde”, do 

Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) da EEAAC, por 

apresentar pertinência com a Gerência do Cuidado de Enfermagem no tocante à Segurança do 

Paciente. No contexto de se estudar os fatores de riscos associados à infecção em pacientes 

onco-hematológicos, neutropênicos, pós-quimioterapia, a pesquisa se enquadra na subagenda 

5.5, Doenças não transmissíveis – neoplasia, da Agenda Nacional de Prioridades em Saúde.
10

 

 

 
A Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde tem como 

pressuposto respeitar as necessidades nacionais e regionais de saúde e 

aumentar a indução seletiva para a produção de conhecimentos e bens 

materiais e processuais nas áreas prioritárias para o desenvolvimento das 

políticas sociais.
10:5

 

 

 

 A partir do estabelecimento de prioridades de pesquisa em saúde, surge um debate e 

uma preocupação da área da enfermagem em se alinhar às discussões do Ministério da Saúde, 

para o estabelecimento de prioridades de pesquisa em enfermagem, ajustando o foco do 

campo de pesquisa ao que é essencial para dar visibilidade ao saber próprio da profissão. Para 

tanto, foram selecionados 11 temas, relacionados com o campo da enfermagem, a partir das 

24 subagendas da ANPPS.
11

 

 

 
Destes 11 temas, cinco caracterizam-se como Eixos Temáticos Transversais, 

três como Eixos Temáticos de Ações Verticais e outros três como Eixos 

Temáticos Verticais por Grupos Populacionais; o cruzamento dos cinco 

eixos transversais e dos seis eixos verticais permite compatibilizar o campo 

de pesquisa de enfermagem.
11:714

 

 

 

 Desta forma, o presente estudo encontra-se de acordo com as prioridades de pesquisa 

em enfermagem, podendo ser enquadrada no quarto Eixo Temático Transversal: Gestão do 

Trabalho e Educação em Saúde. 

 Assim, pretende-se como produto deste estudo a elaboração de um Protocolo 

Assistencial para prevenção de infecção em pacientes onco-hematológicos pós-quimioterapia 

que propicie a redução da incidência de infecção nestes pacientes. Os “Protocolos” são 

definidos como: 

 

 
Protocolo é a descrição de uma situação específica de assistência/cuidado, 

que contém detalhes operacionais e especificações sobre o que se faz, quem 

faz e como se faz, conduzindo os profissionais nas decisões de assistência 
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para a prevenção, recuperação ou reabilitação da saúde. Pode prever ações 

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

intervenções educacionais, de tratamentos com meios físicos, de 

intervenções emocionais, sociais e farmacológicas, que a enfermagem 

desempenha de maneira independente ou compartilhadas com outros 

profissionais da equipe de saúde. Um protocolo contém vários 

procedimentos.
12:2
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

2.1 AS DOENÇAS ONCO-HEMATOLÓGICAS 

 

 A leucemia é uma doença dos leucócitos e tem origem, na maioria das vezes, 

desconhecida. Tem como principal característica o acúmulo de células blásticas (células 

jovens) anormais na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais.
13,14

 

 As leucemias podem ser classificadas em crônica ou aguda pelo seu tempo de 

evolução. Na leucemia aguda as células leucêmicas não podem fazer nenhum trabalho das 

células sanguíneas normais, o número de células leucêmicas cresce rapidamente e a doença 

agrava-se num curto intervalo de tempo. No início da leucemia crônica, as células leucêmicas 

ainda conseguem fazer algum trabalho dos glóbulos brancos normais, a doença se agrava 

lentamente, à medida que o número de células leucêmicas aumenta.
15

 

 As leucemias também podem ser agrupadas baseando-se nos tipos de células 

precursoras que elas afetam. As que afetam as células linfoides são chamadas de linfoide, 

linfocítica ou linfoblástica. A leucemia que afeta as células mielóides são chamadas mielóide 

ou mieloblástica.
15

 

 Os tipos mais comuns de leucemia são: leucemia linfoide crônica (LLC), leucemia 

linfoide aguda (LLA), leucemia Mielóide crônica (LMC) e leucemia Mielóide aguda (LMA). 

Esta última tem vários subtipos: mieloblástica (menos e mais diferenciada), promielocítica, 

mielomonocítica, monocítica, eritrocítica e megacariocítica.
15

 

 Os principais sinais e sintomas da leucemia devem-se à infiltração dessas células 

anormais na medula óssea e eventualmente em outros órgãos, prejudicando ou impedindo a 

hematopoese normal. Os pacientes podem apresentar sinais e sintomas de anemia, 

sangramento devido à plaquetopenia e febre às vezes sem foco infeccioso aparente devido à 

neutropenia.
13,14

 

 Os linfomas são doenças proliferativas clonais cuja manifestação principal é a 

proliferação de linfonodos ou de tecido linfoide localizados em outros órgãos. Os linfomas 

podem ser classificados como linfoma de Hodgkin e linfoma não-Hodgkin. Este último, pode 

ser subdividido em linfoma de células B (derivado de precursor B ou células B maduras) e 

linfomas de células T (derivado de precursor T ou células T maduras) e compreende diversas 

patologias com características diferentes.
16

 

 O Linfoma de Hodgkin pode ser definido como uma neoplasia de origem linfoide, 

caracterizada por proliferação de células neoplásicas de morfologia variável, denominadas 
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células de Reed-Sternberg (CRS), imersas em substrato celular característico, de aspecto 

inflamatório e ocorre mais em adultos jovens.
13,16 

Na Doença de Hodgkin, os tumores 

disseminam-se de um grupo de linfonodos para outros grupos de linfonodos através dos vasos 

linfáticos, via de regra, sem pular cadeias. Os locais mais comuns de envolvimento são o 

tórax, região também denominada mediastino, abdome e pelve.
16, 17

 

 A apresentação mais comum da doença de Hodgkin é o aparecimento de uma 

tumoração cervical indolor, causada pelo aumento de um gânglio ou de um grupo de gânglios. 

A maioria dos pacientes que não apresentam linfadenomegalias periféricas, possuem uma 

massa mediastinal. Aproximadamente um terço dos pacientes desenvolvem sintomas 

sistêmicos como emagrecimento, sudorese noturna e febre.
14

 

 A febre é muito característica da doença e se desenvolve na maioria dos pacientes. 

Inicialmente é baixa, vespertina, e pode passar despercebida, mas progride para febre alta 

debilitante quando a doença não é controlada.
14

 

 Os linfomas não-Hodgkin representam 70% dos casos de linfomas com aumento de 

sua incidência na faixa etária de adulto jovem. Os principais sintomas apresentados por 

pacientes com linfoma são adenomegalias, astenia, febre, sudorese, perda de peso e prurido.
16

 

 A incidência do linfoma não-Hodgkin vem aumentando nas últimas décadas e 

considera-se como fatores de risco, a exposição a herbicidas, pesticidas, o uso de 

imunossupressores, doenças reumatológicas, infecção pelo HTLV-1, HIV, EBV, herpes vírus 

8, H. pylori e doenças congênitas de imunodeficiência.
16

 

 Mieloma múltiplo é uma forma de neoplasia dos plasmócitos e consiste na 

proliferação progressiva e descontrolada dessas células na medula óssea, produzindo grandes 

quantidades de imunoglobulinas anormais ou seus fragmentos. Sua incidência é duas vezes 

maior em negros do que em caucasianos. A doença é mais prevalente em pacientes acima de 

65 anos e apenas 3% deles possuem menos de 40 anos.
16

 

 A proliferação de plasmócitos tumorais compromete o tecido ósseo adjacente, 

produzindo lesões osteolíticas extensas, podendo afetar o crânio, costelas, vértebras, pelve e 

partes proximais dos ossos longos, resultando em dores ósseas e fraturas patológicas. Anemia, 

hipercalcemia e insuficiência renal são também achados clínicos frequentes. A compressão da 

medula espinhal ocorre em aproximadamente 10% dos pacientes e resulta da expansão do 

tumor na região vertebral, comprimindo o nervo e é mais comum na coluna torácica ou 

lombossacra.
16
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2.2 FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO EM ONCO-HEMATOLOGIA: REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 A neutropenia febril é um efeito adverso comum em pacientes onco-hematológicos, 

após realização de quimioterapia. Estes pacientes apresentam, em sua maioria, quedas 

acentuadas no número total de neutrófilos circulantes no sangue, o que os torna mais 

suscetíveis ao desenvolvimento de infecção após tratamento quimioterápico. 

 A neutropenia febril depende de alguns fatores, dentre eles o tipo de câncer, sendo 

mais frequente em pacientes onco-hematológicos. É esperado que ocorra a neutropenia febril 

em mais de 80% dos ciclos de quimioterapia nesses pacientes. Enquanto que nos pacientes 

com câncer de órgãos sólidos, espera-se neutropenia febril entre 10 e 50 % dos ciclos. Tem-se 

descrito também, maior frequência e gravidade de infecções bacterianas e fúngicas invasivas 

nos episódios de neutropenia febril em pacientes onco-hematológicos que nos pacientes com 

cânceres em órgãos sólidos.
18

 

 Para maior aprofundamento dos conhecimentos acerca dos fatores de riscos associados 

a infecção em pacientes onco-hematológicos com neutropenia, foi realizada uma revisão 

integrativa das produções científicas publicadas a respeito deste tema. 

 A busca pelas produções científicas nas bases de dados ocorreu no dia 22 de julho de 

2016, nas seguintes bases de dados de circulação nacional e internacional: US National 

Library of Medicine (PUBMED) e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), utilizando-se para a busca os seguintes descritores MESH: Neutropenia and Risk 

Factors and Infection. Foram incluídos estudos que apresentassem como assunto principal 

fatores de risco associados a infecção em pacientes onco-hematológicos com neutropenia, nos 

últimos cinco anos, no período de 2012 a 2016, nos idiomas Inglês, Espanhol e Português. 

Foram excluídas as produções que não estavam disponíveis na íntegra nas bases de dados 

selecionadas. 

 Foram encontrados nas bases de dados pertencentes PUBMED 1.957 artigos e 82 

artigos na CINAHL, que após selecionados e aplicados os critérios de inclusão e exclusão 

previamente estabelecidos, restaram 08 artigos relacionados ao tema. A figura 1 apresenta o 

fluxograma com a estratégia de busca e seleção das produções que compuseram a amostra. 
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Figura 1 – Fluxograma de busca e seleção das produções que compuseram a revisão 

integrativa. Niterói, 2016. 

 

 Para a extração e síntese dos dados das produções foi utilizado um formulário, 

contendo as seguintes informações: título/autores, objetivo principal, metodologia, principais 

resultados e conclusões. Após a leitura na íntegra dos artigos selecionados, foram extraídos os 

itens para preencher o instrumento de avaliação. Os dados foram digitados em uma tabela 

para análise descritiva. 

Busca de Produções nas Bases de 

Dados Eletrônicas (MEDLINE e 

CINAHL) 

Melhor Associação: 

 Neutropenia and Risk Factors and 

Infection 

2039 produções 

pré-selecionadas 

171 Artigos 

35 Artigos 

08 Artigos 

Incluídos 

02 Artigos 

CINAHL 

06 Artigos 

MEDLINE 

Leitura dos Resumos 

dos Artigos 

Leitura na íntegra dos 

Artigos 

No íntegra 

Aplicação dos critérios 

de inclusão 

Excluídos 163 Artigos 

162 MEDLINE 

01CINAHL 
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 Para avaliação do nível de evidência científica foi utilizada a classificação dos sete 

níveis em acordo com a categorização da Agency for Helthcare Researchand Quality 

(AHRQ):
19

 Nível 1 – revisão sistemática ou metanálise de relevantes ensaios clínicos 

randomizados controlados ou oriundas de diretrizes clínicas baseadas em revisões 

sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; nível 2- derivadas de pelo menos 

um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; nível 3-  ensaios clínicos bem 

delineados sem randomização; nível 4- estudos de coorte e de caso-controle bem delineados; 

nível 5- revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; nível 6- estudo descritivo ou 

qualitativo e nível 7- opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas. 

 A maior concentração de publicações foi no Brasil (n=3) e Europa (n=3). A China e 

EUA foram responsáveis por 1 publicação cada (n=2). Quanto ao tipo de publicação, todos 

foram artigos científicos. Os artigos, em sua totalidade, foram elaborados por profissionais 

médicos. O fato de não terem sido encontrados estudos elaborados por enfermeiros em busca 

nas bases de dados incluindo a CINAHL, aponta para a necessidade da enfermagem em se 

aprofundar nesta temática e para a importância da produção de novos estudos acerca dos 

fatores de riscos associados a infecção em pacientes neutropênicos na busca da realização de 

um cuidado mais seguro e de qualidade para esta clientela. 

 O quadro 1 apresenta as características dos artigos quanto ao nome do periódico em 

que foi publicado, ano, nota Qualis da Capes e grau de evidência segundo a AHRQ. 
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Quadro 1 – Identificação das publicações quanto ao ano, revista, Qualis Capes e nível de 

evidência (N=08) 

Estudo/Título Fonte de Dados 
Qualis 

2016 
Ano 

Nível de 

evidência 

Estudo 1: Risk factors, 

clinical features, and outcome 

of Pseudomonas aeruginosa 

bacterenia in patients with 

hematologic malignancies: A 

case-control study 

American 

Journal of 

Infection Control 

B1 

(Enfermagem) 
2013 4 

Estudo 2: Risk for infection 

in patients with 

myelodysplasia and acute 

leucemia 

Current Opnion 

of  Infectious 

Diseases 

A1 

(Medicina I) 
2012 5 

Estudo 3: Does High-Dose 

Cytarabine Cause More 

Fungal Infection in Patients 

With Acute Myeloid 

Leukemia Undergoing 

Consolidation Therapy: A 

Multicenter, Prospective, 

Observational Study in China 

Medicine 
B1 

(Enfermagem) 
2016 4 

Estudo 4: Infection with 

multidrug-resistant gram-

negative bacteria in a 

pediatric oncology intensive 

care unit: risk factors and 

outcomes 

Jornal de 

Pediatria 

B1 

(Enfermagem) 
2014 4 

Estudo 5: Factors Associated 

With Hospital Lengeth 
PLOS ONE 

A2 

(Enfermagem) 
2014 4 

Estudo 6: Pneumonia during 

remission induction 

chemotherapy in patients 

with acute leukemia 

Annals of the 

American 

Thoracic Society 

B1 

(Medicina I) 

 

2014 4 

Estudo 7: Predicting 

infections in high-risk 

patients with myelodysplastic 

syndrome/acute myeloid 

leukemia treated with 

azacitidine: a retrospective 

multicenter study 

American 

Journal of 

Hematology 

A1 

(Medicina I) 
2012 4 

Estudo 8: Healthcare-
associated infection in 

hematopoietic stem cell 

transplantation patients: risk 

factors and impact on 

outcome 

International 

Journal of 

Infectious 

Diseases 

B1 

(Enfermagem) 
2012 4 
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 Os resultados da revisão integrativa foram organizados em 2 categorias: fatores de 

risco intrínsecos e fatores de riscos extrínsecos, considerando-se a abordagem destes temas 

nas publicações analisadas. A Quadro 2 mostra os artigos subdivididos de acordo com as 

categorias. 

 

Quadro 2 – Fatores de risco para infecção em pacientes onco-hematológicos agrupados em 

categorias 

CATEGORIAS RISCOS 

NÚMERO 

DO 

ESTUDO 

TOTAL 

ARTIGOS 

Fatores de Riscos 

Intrínsecos 

Doença onco-hematológica 1,2,6,7,8 5 

Neutropenia 1,2,3,4,6,7 6 

Tempo de Neutropenia 1,2,5,8 4 

Mucosite 1,3 2 

Fatores de Riscos 

Extrínsecos 

Realização de QT 1,2,4,5,6,7 6 

Presença Cateter Venoso Central (CVC) 1,2,4 3 

Uso de Esteróides 2,4 2 

Realização de transfusão CH 2,7 2 

 

Categoria 1: Fatores de risco intrínsecos 

 

 Nesta categoria a neutropenia emergiu como fator de risco para infecção, em seis das 

oito publicações. Estes estudos demonstram que a baixa de neutrófilos no sangue provoca um 

risco aumentado de infecções bacterianas e fúngicas nestes pacientes. O estudo 7, demonstrou 

uma taxa de infecção duas vezes mais elevada quando a contagem de neutrófilos era inferior a 

0,5 X 10 
9 
/ L. 

 A neutropenia febril está presente em mais de 80% dos pacientes que apresentam 

doenças onco-hematológicas. A maioria dos episódios de neutropenia ocorrem dentro dos 

primeiros 14 dias após a realização de quimioterapia. Os pacientes com neutropenia febril 

estão em risco de desenvolver infecção por qualquer tipo de microrganismo incluindo 

bactérias, fungos e vírus.
20

 

 O tempo de neutropenia grave é considerado, atualmente, como principal fator de risco 

para incidência de infecção e mortalidade em pacientes onco-hematológicos. O estudo 2, 

revisão integrativa, constatou-se que a duração da neutropenia é o fator mais importante para 

predizer o risco de infecção: relatou-se que existia um risco de 60% de desenvolvimento de 

infecção, se a neutropenia persistiu durante 3 semanas. 
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 De acordo com 5 dos estudos aqui analisados, as doenças que representam a categoria 

de alto risco para complicações infecciosas são, a síndrome mielodisplásica de alto risco e as 

leucemias agudas principalmente a Leucemia Mielóide Aguda. Esta incidência está 

relacionada à neutropenia, devido tanto à infiltração da medula óssea por células leucêmicas 

quanto pela quimioterapia de indução, que leva à aplasia. 

 Esse achado é corroborado pelo estudo realizado no Hospital Universitário de Caracas, 

onde se evidenciou que mais de 70% dos casos de infecção por Cândida em pacientes onco-

hematológicos apresentavam como doença de base a Leucemia Aguda (42,9% cursavam com 

leucemia mieloblástica aguda e 28,6% com leucemia linfoblástica aguda), devido ao 

recebimento de regimes quimioterápicos mais agressivos que os expõem a um maior risco de 

complicações infecciosas.
21

 

 A mucosite também emerge nos artigos analisados com um fator de risco para a 

infecção e é citada em dois deles. A mucosite é um dos efeitos colaterais mais significativos 

no tratamento das neoplasias.  Apresenta-se, pela ação de medicamentos quimioterápicos ou 

radiação ionizante, como uma inflamação da mucosa oral ou do trato gastrointestinal e 

geralmente inicia-se como uma área de vermelhidão generalizada que, em seguida, é 

substituída por regiões de ulceração recobertas por pseudomembrana.
22

 

 No estudo 3 relata-se que a adição de quimioterapia mais agressiva tais como 

etoposido ao HiDAC, provoca danos gastrointestinais mais significativos, implicado como o 

principal fator para o aumento substancial da taxa de infecção fúngica invasiva. 

 

Categoria 2: Fatores de risco extrínsecos 

 

 Seis artigos analisados nesta busca se referiram à realização de quimioterapia como 

fator de risco para o desenvolvimento de infecção. No estudo 1, 83% dos pacientes recebeu 

QT 3 semanas antes do início da bacteremia por P. aeruginosa. O estudo 2 salienta o período 

pós-quimioterapia de indução como a fase de maior risco para infecção em pacientes com 

LMA, devido às abordagens mais agressivas utilizadas neste subgrupo de pacientes e a 

consequente aplasia medular prolongada. Entre os agentes quimioterápicos que poderiam 

favorecer o aparecimento de infecções estão as antraciclinas e a citarabina. O estudo 6 

verificou que a síndrome de pneumonia após quimioterapia de indução para leucemia aguda 

continua a ser comum, com uma incidência cumulativa global de 21,6% na LMA e 7,1% na 

LLA. 
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 Estes achados estão em consonância com estudo realizado em um hospital da 

Colômbia em pacientes com neoplasias hematológicas, onde se verificou que os três 

esquemas de quimioterapia mais frequentes na ocorrência de neutropenia febril foram doses 

altas de citarabina (HIDAC), em 20,8% dos casos; HYPERCVAD (ciclofosfamida hiper 

fracionada, vincristina, doxorrubicina e dexametasona e/ou doses altas de metotrexate e doses 

altas de citarabina) em 17,8% dos casos; e citarabina mais idarrubicina (7 x 3) em 14,8%.
8
 

 Estudo realizado no Brasil, Hospital Universitário de Juiz de Fora, Minas Gerais, 

verificou a ocorrência de Infecção em 57,2% dos 112 pacientes com neutropenia febril, 

população estudada, e que a principal fonte de infecção foi o cateter venoso central (25,9%).
23

 

 Três produções analisadas apresentaram a presença de cateter venoso central como 

fator de risco para infecção. No estudo 1, 18% dos pacientes que apresentaram bacteremia 

possuíam CVC. O estudo 4 demonstrou presença de CVC em 92% dos casos de infecção e de 

acordo com o estudo 2, estudo de Revisão Integrativa, os CVC perturbam a barreira da pele e 

se colonizando com a flora nosocomiais e da pele, permitem que os potenciais agentes 

patogênicos ultrapassem as barreiras de defesas locais facilitando o desenvolvimento de 

infecções. 

 O uso de esteróides e a ocorrência de transfusão sanguínea de concentrado de 

hemácias (CH) também foram levantados como fatores de riscos associados ao 

desenvolvimento de infecção em pacientes neutropênicos em dois estudos analisados. O 

estudo 2 evidencia, através de revisão integrativa, que os esteróides são um importante fator 

de risco para o desenvolvimento de complicações infecciosas, devido seu mecanismo de ação, 

pela inibição da ação dos macrófagos. O efeito anti-inflamatório e imunossupressor dos 

glicocorticóides ocorre devido às suas seguintes ações: 

 

 
1. Interferem na circulação das células imunes, diminuem o número de 

linfócitos periféricos, principalmente linfócitos T e inibem o acúmulo de 

neutrófilos no local da inflamação; 

2. Promovem apoptose das células linfóides; 

3. Inibem a síntese de citoquinas; 

4. Modulam direta e indiretamente a função das células B; 

5. Inibem a resposta proliferativa dos monócitos ao fator de estimulação de 

colônias e sua diferenciação em macrófagos, também inibindo as suas 

funções fagocíticas e citotóxicas; 

6. Inibem o movimento de células e fluídos a partir do compartimento 

intravascular; 

7. Inibem a ação da histamina, a síntese das prostaglandinas e a ação dos 

ativadores do plasminogênio.
24:1
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 No estudo 7, a dependência de transfusão sanguínea foi identificada como fator 

preditor de infecções. Pacientes dependentes de transfusão sanguínea apresentaram maior 

susceptibilidade à infecção. As infecções foram diagnosticadas em 18,7% dos ciclos de 

quimioterapia administrada a pacientes dependentes de transfusão em comparação com 

apenas 12,1% ciclos prescritos para indivíduos não dependentes de transfusão. 

 Este fato pode ser explicado pelo levantado no estudo 2 sobre o risco aumentado de 

infecções em pacientes fortemente transfundidos devido a um efeito direto de ferro livre no 

crescimento de bactérias e fungos, pois alguns agentes infecciosos são capazes de obter 

crescimento através do ferro essencial de seu hospedeiro. Além disso, o excesso de ferro livre 

pode aumentar a lesão da mucosa e podem prejudicar os sistemas antimicrobianos celulares 

causando uma disfunção de resistência natural a infecção. 

 A partir dessa revisão identifica-se que neoplasias hematológicas, principalmente 

Leucemias Agudas, regimes de quimioterapia de alta dose, períodos prolongados de 

neutropenia, presença de CVC (CATETER VENOSO CENTRAL), mucosite e uso de 

corticoides são os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento de infecção em 

pacientes oncológicos com neutropenia febril, levando a um aumento da mortalidade. Logo, é 

imprescindível o investimento em estratégias de prevenção que possam diminuir o risco de 

desenvolvimento de infecção em pacientes onco-hematológicos com neutropenia. 

 O levantamento desses fatores de riscos, na literatura científica atual, subsidiou a 

construção do instrumento que será utilizado na coleta de dados do estudo, baseado em 

evidências. 

 

2.3 CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÕES 

 

2.3.1 Oncologia e o contexto político 

 

 O Ministério da Saúde considerando, entre outros aspectos, a necessidade de garantir o 

acesso da população a assistência oncológica e a necessidade de organização e implantação de 

Redes Estaduais ou Regionais de Atenção Oncológica, institui através da Portaria nº
 
741 de 

19 de dezembro de 2005, 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 do SUS, com o 

objetivo principal de definir as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, 
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os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e os Centros de 

Referência de Alta Complexidade em Oncologia,  suas aptidões e qualidades.
25

 

 Esta portaria discorre em seus incisos do artigo 1
o 

sobre a definição das três esferas de 

referência para a atenção oncológica: 

 

 
Art.1º - Entende-se por Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia o hospital que possua 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. 

§2º - Entende-se por Centro de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON) o hospital que possua as 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.  

§3º - Entende-se por Centro de Referência de Alta Complexidade em 

Oncologia um CACON que exerça o papel auxiliar, de caráter técnico, ao 

Gestor do SUS nas políticas de Atenção Oncológica e que possua os 

seguintes atributos: 

I. ser Hospital de Ensino, certificado pelo Ministério da Saúde e Ministério 

da Educação, de acordo com a Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.000, 

de 15 de abril de 2004; 

III. participar de forma articulada e integrada com o sistema público de 

saúde local e regional; 

IV. ter estrutura de pesquisa e ensino organizada, com programas e 

protocolos estabelecidos; 

V. ter adequada estrutura gerencial, capaz de zelar pela eficiência, eficácia e 

efetividade das ações prestadas; 

VI. subsidiar as ações dos gestores na regulação, fiscalização, controle e 

avaliação, incluindo estudos de qualidade e estudos de custo-efetividade; e 

VII. participar como polo de desenvolvimento profissional em parceria com 

o Gestor, tendo como base a Política de Educação Permanente para o SUS, 

do Ministério da Saúde.
25:1,2

 

 

 

 Com relação ao serviço de hematologia a Portaria nº 741, dispõe em ANEXO I item 

4.3.4, que com a missão de diagnosticar e tratar as doenças onco-hematológicas um hospital 

deve contar com estrutura física e funcional mínima para serviços hospitalares gerais em 

Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, e ter mais: 

 

 
a) quarto(s) com leito de isolamento para crianças/adolescentes e, a menos 

que o hospital seja exclusivo de pediatria, para adultos; [também]  

d) exames especiais: micologia, virologia, imunoeletroforese de proteínas, 

B2microglobulina, dosagem sérica de metotrexato e ciclosporina, 

imunofenotipagem de hemopatias malignas e citogenética; 
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e) Serviço de Hemoterapia com aférese e transfusão de plaquetas, que pode 

estar instalado dentro ou fora da estrutura hospitalar da Unidade, com 

referência devidamente formalizada; 

f) um responsável técnico médico, sendo que ele e todos os demais médicos 

integrantes da equipe devem ser habilitados em Hematologia; 

g) registro em prontuário das informações sobre o diagnóstico hematológico 

e a quimioterapia, incluindo o planejamento quimioterápico global, esquema, 

posologia, doses prescritas e aplicadas em cada sessão, monitoramento da 

toxicidade imediata e mediata, e avaliação periódica da resposta terapêutica 

obtida; e, quando for o caso, encaminhamento para os estabelecimentos 

referenciais em radioterapia e cuidados paliativos; 

h) rotina de funcionamento escrita, atualizada pelo menos a cada 04 (quatro) 

anos e assinada pelo Responsável Técnico do serviço, contemplando, no 

mínimo, os procedimentos médicos, farmacêuticos e de enfermagem, e 

manutenção de equipamentos; 

i) contar com uma central de quimioterapia, que pode ser a mesma do 

Serviço de Oncologia Clínica, para integrar todo o processo de preparo e 

aplicação de medicamentos quimioterápicos antineoplásicos e de suporte 

quimioterápico injetáveis; 

j) atender os requisitos da RDC/ANVISA nº 220 de 21 de setembro de 2004, 

que estabelece Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de 

Terapia Antineoplásica.
25:17

 

 

 

 O Hospital Universitário Antônio Pedro é registrado como Unidade de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia, portanto, é considerado, no município de Niterói, o 

hospital que deve realizar prestação de assistência especializada de alta complexidade para o 

diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes no Brasil. Além de, de 

forma complementar, realizar consultas e exames de média complexidade para o diagnóstico 

diferencial do câncer.
25

 

 Em 22 de novembro de 2012 é sancionada a Lei 12.732 que dispõe sobre o primeiro 

tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. 

Esta lei decreta em seu Art. 1
o
 que o paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, 

no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários. Em seu Art. 2
o
 a lei 

determina que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro 

tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a 

partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico.
26

 

 Diante da importância epidemiológica do câncer, sua magnitude como problema de 

saúde pública e com o objetivo de redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta 

doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários, por meio de ações de promoção, 

prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos, o Ministério da 

Saúde, através da Portaria Nº 874 de 16 de maio de 2013 institui a Política Nacional para a 



36 

 

Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo o câncer como doença 

crônica prevenível.
27

 

 A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer é constituída pelos 

seguintes Princípios e Diretrizes: gerais, relacionados à promoção da saúde; relacionados à 

prevenção do câncer; relacionados à vigilância, monitoramento e avaliação; relacionados ao 

cuidado integral; relacionados à ciência e tecnologia; relacionados à educação; e relacionados 

à comunicação em saúde.
27

 

 No Art.11, são definidas diretrizes relacionadas à vigilância, ao monitoramento e à 

avaliação no âmbito da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer: 

 

 
II - utilização, de forma integrada, dos dados e das informações 

epidemiológicas e assistenciais disponíveis para o planejamento, 

monitoramento e avaliação das ações e serviços para a prevenção e o 

controle do câncer. 

III - implementação e aperfeiçoamento permanente da produção e 

divulgação de informações, com vistas a subsidiar o planejamento de ações e 

serviços para a prevenção e o controle do câncer; 

IV - monitoramento e avaliação do desempenho e dos resultados das ações e 

serviços prestados nos diversos níveis de atenção à saúde, para a prevenção e 

o controle do câncer, utilizando critérios técnicos, mecanismos e parâmetros 

previamente definidos.
27:5

 

 

 

 Estas estão em consonância com o estudo das neutropenias febris em pacientes onco-

hematológicos, após a realização de quimioterapia, na clínica hematológica. Uma vez que o 

mesmo poderá contribuir com informações estratégicas para a implementação de ações e 

monitoramento dos fatores de riscos de infecções, uma das principais causas de óbito em 

pacientes onco-hematológicos. 

 O Art. 14 ressalta em seu inciso I, como diretriz referente ao diagnóstico, ao 

tratamento e ao cuidado integral no âmbito da Política Nacional para a Prevenção e Controle 

do Câncer, o tratamento oportuno e seguro dos pacientes diagnosticados com câncer e lesões 

precursoras
27

. 

 A elaboração de um protocolo de cuidados de Enfermagem para o gerenciamento dos 

fatores de risco de infecção em pacientes onco-hematológicos neutropênicos, corrobora com a 

necessidade de realizar tratamento seguro aos pacientes diagnosticados com câncer, livre de 

efeitos adversos evitáveis, que possam levar ao agravamento de saúde, aumento no tempo e 

nos custos de internação. 
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 Nos Artigos 18
 
(I), 21 (X), 22

 
(V), 23

 
(XII) e 24 (X) o Ministério da Saúde inclui 

temáticas relacionadas à educação: 

 

 
Art. 18. São diretrizes relacionadas à educação no âmbito da Política 

Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer: 

I - fomento à formação e à especialização de recursos humanos para a 

qualificação das práticas profissionais desenvolvidas em todos os eixos 

fundamentais contidos nesta Política; e 

Art. 21. São responsabilidades do Ministério da Saúde e das Secretarias de 

Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seu âmbito de 

atuação, além de outras que venham a ser pactuadas pelas Comissões 

Intergestores: 

X - promover o intercâmbio de experiências e estimular o desenvolvimento 

de estudos e de pesquisas que busquem o aperfeiçoamento, a inovação de 

tecnologias e a disseminação de conhecimentos voltados à promoção da 

saúde, à prevenção e ao cuidado das pessoas com câncer; 

Art. 22. Ao Ministério da Saúde compete: 

V - elaborar protocolos e diretrizes clínicas terapêuticas de maneira a 

qualificar o cuidado das pessoas com câncer; 

Art. 23. Às Secretarias de Saúde dos Estados compete: 

XII - apoiar os Municípios na educação permanente dos profissionais de 

saúde a fim de promover a qualificação profissional, desenvolvendo 

competências e habilidades relacionadas às ações de prevenção, controle e 

no cuidado às pessoas com câncer; 

Art. 24. Às Secretarias Municipais de Saúde compete: 

X - programar ações de qualificação para profissionais e trabalhadores de 

saúde para o desenvolvimento de competências e de habilidades relacionadas 

às ações de prevenção e de controle do câncer.
27:7,9,10,11

 

 Pode-se observar, desta forma, a grande preocupação da Política Nacional para a 

Prevenção e Controle do Câncer com a formação, especialização e capacitação dos recursos 

humanos para a assistência aos pacientes portadores de câncer, através do fomento às 

pesquisas, inovação tecnológica, elaboração de protocolos e diretrizes assistenciais 

objetivando a qualificação do cuidado prestado nas ações de prevenção, tratamento e controle 

do câncer. 

 

2.3.2 Segurança do paciente e qualidade nos serviços de saúde 

 

 A preocupação com a qualidade do cuidado e com a segurança do paciente em 

serviços de saúde tem sido uma questão de alta prioridade na agenda da OMS, refletindo na 

agenda política dos Estados-Membros desde 2000. Um marco importante nesse sentido se deu 

em outubro de 2004, quando a OMS lançou formalmente a Aliança Mundial para a Segurança 

do Paciente por meio de Resolução na 57
a
 Assembleia Mundial da Saúde, recomendando aos 

países maior atenção ao tema Segurança do Paciente.
28
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 Esta Aliança tem como objetivo despertar a consciência e o comprometimento político 

para melhorar a segurança na assistência, além de apoiar os países no desenvolvimento de 

políticas públicas e práticas para segurança do paciente em todo o mundo. Desde então, na 

América Latina, os países vêm se articulando para cumprir as ações previstas na Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente.
28

 

 Nesse contexto, no Brasil, o Ministério da Saúde, instituiu o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1º de abril de 2013. 

 Com o objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todos 

os estabelecimentos de Saúde do território nacional.
28:1

 

 E com os objetivos específicos de: 

 

 

 Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à 

segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão 

de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de 

Núcleos de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde. 

 Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente; 

 Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança 

do paciente; 

 Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do 

paciente; 

 Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico 

e de graduação e pós-graduação na área da saúde.
28:1

 

 O PNSP trabalha para atingir seus objetivos a partir de quatro eixos: O estímulo a uma 

prática assistencial segura; o envolvimento do cidadão na sua segurança; a inclusão do tema 

no ensino; e o incremento de pesquisa sobre o tema. A cultura de segurança do paciente é 

elemento que perpassa todos esses eixos.
28

 

 A Portaria nº 529 de 1º de abril de 2013 assume como conceito de cultura de 

segurança, a partir de cinco características operacionalizadas pela gestão de segurança da 

organização:
29

 

 

 
Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no 

cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, 

pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares. 

Cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais. 

Cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a 

resolução dos problemas relacionados à segurança. 

Cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado 

organizacional. 

Cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a 

manutenção efetiva da segurança.
28:15
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 A implementação de estratégias para a segurança do paciente no Brasil depende que os 

estabelecimentos de saúde possam realizar a implantação do Núcleo de Segurança do 

Paciente, com a elaboração de planos locais de qualidade e segurança do paciente, com ações 

monitoradas por indicadores, geridos por uma política de estímulo à utilização rotineira de 

protocolos e diretrizes clínicas.
28

 

 Logo, o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013 

aprova os Seis Protocolos Básicos de Segurança do Paciente: 

 

 
Parágrafo único. Os Protocolos de Cirurgia Segura, Prática de Higiene das 

mãos e Ulcera por Pressão, objeto desta Portaria, que visa instituir as ações 

para segurança do paciente em serviços de saúde e a melhoria da qualidade 

em caráter nacional e deve ser utilizado em todas as unidades de saúde do 

Brasil.
30

 

 

 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde. Programa Nacional de Segurança do Paciente: estado da arte e perspectivas.

31:2
 

Figura 2 – Seis protocolos básicos de segurança do paciente. Niterói, 2017. 

 

 Estes seis Protocolos Básicos de Segurança do Paciente são norteadores para 

promover e apoiar os estabelecimentos de saúde a darem início a implementação de 

iniciativas voltadas à segurança do paciente, por meio dos Núcleos de Segurança do Paciente. 
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 A partir dos anos 80, a qualidade dos serviços passou a ser assunto prioritário no setor 

saúde, sendo impulsionada por diversos fatores como, o elevado custo da assistência à saúde, 

a consequente necessidade da redução dos gastos, o aumento dos processos judiciais por erros 

médicos e a maior exigência de qualidade por parte dos usuários. 

 No final do século passado, Avedis Donabedian estabeleceu como sete os atributos 

dos cuidados de saúde que definem a sua qualidade: eficácia, efetividade, eficiência, 

otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. Esses atributos ajudaram a compreender 

melhor o conceito de qualidade em saúde. Posteriormente, o Instituto de Medicina (IOM) dos 

Estados Unidos da América (EUA) passou a utilizar para a definição de qualidade, seis 

diferentes dimensões, incorporando “segurança do paciente” ao conceito de qualidade e mais 

efetividade, centralidade no paciente, oportunidade do cuidado, eficiência e equidade.
28

 

 

 
O IOM define qualidade do cuidado como o grau com que os serviços de 

saúde, voltados para cuidar de pacientes individuais ou de populações, 

aumentam a chance de produzir os resultados desejados e são consistentes 

com o conhecimento profissional atual.
28:6

 

 

 

 O Ministério da Saúde, no Brasil, também preocupado com a questão da qualidade nos 

serviços de saúde, vem desenvolvendo formas para incentivar o aprimoramento da assistência 

hospitalar à população e a melhoria na gestão das instituições hospitalares. Com este objetivo 

tem implementado vários programas e dentre eles, o Programa de Acreditação Hospitalar.
32

 

 Acreditação Hospitalar é uma certificação de qualidade exclusiva para instituições de 

Saúde. Pode ainda, ser compreendida como uma metodologia de gestão, que preconiza, que 

fomenta o entendimento estratégico, o consenso produtivo multiprofissional, a racionalização 

da utilização dos insumos e a otimização dos resultados dos hospitais. E passa pela 

estruturação de um processo educativo permanente e abrangente, que contemple todo o corpo 

de trabalhadores, desde o chão de fábrica até o presidente da empresa, compartilhando 

princípios, metas e objetivos a serem alcançados.
32

 

 Para avaliar a qualidade assistencial das Organizações Prestadoras de Serviços 

Hospitalares foi fundada a Organização Nacional de Acreditação (ONA) em 1999 por 

entidades públicas e privadas do setor saúde, entidade não governamental e sem fins 

lucrativos que certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil. O Ministério da Saúde e a 

Organização Nacional de Acreditação (ONA), tiveram suas relações reguladas por convênio, 

definindo-se suas obrigações e direitos. Desta forma, a ONA coordena o Sistema Brasileiro de 

Acreditação - SBA, que reúne organizações e serviços de saúde, entidades e instituições 
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acreditadoras em prol da segurança do paciente e da melhoria da qualidade da assistência à 

saúde em âmbito nacional.
32,33

 

 Como instrumento específico para a avaliar a qualidade assistencial das instituições de 

saúde de forma global e sistêmica, é utilizado o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, 

aprovado pela Portaria nº 1.970, em 25 de outubro de 2001, que apresenta o estabelecimento 

prévio de padrões e níveis a serem atingidos pelos hospitais durante o processo de 

acreditação.
32,33,34

 

 É importante citar que estas metodologias estão sempre alinhadas com o propósito 

fundamental de dar maior segurança e conforto aos pacientes e aos colaboradores, 

promovendo o aumento gradativo da qualidade nos hospitais, através da mudança de hábitos, 

de procedimentos, posturas e expectativas, despertando sempre nos profissionais de todos os 

níveis e serviços um novo estímulo para avaliar seus processos, percebendo e aumentando as 

virtudes, reconhecendo e diminuindo as vulnerabilidades existentes. 

 

2.4 GERÊNCIA DO CUIDADO DE ENFERMAGEM 

 

 A assistência de enfermagem é complexa, cuidar envolve inúmeros aspectos. Ao 

enfermeiro não cabe apenas competência técnica, é necessário competência administrativa 

para o gerenciamento de sua unidade e organização da assistência de enfermagem prestada 

aos pacientes sob os seus cuidados. 

 A gerência do cuidado de enfermagem implica em realizar atividades de organização, 

coordenação e sistematização do cuidado direto, através de ações de gestão de pessoas, de 

materiais e do ambiente, articulando desta forma, ações administrativas e assistenciais, de 

forma a viabilizar a realização do cuidado integral.
35

 

 Planejamento, execução, avaliação e controle, são estapas do processo administrativo 

consideradas ferramentas utilizadas pelo enfermeiro na prática da gerência do cuidado de 

enfermagem. O enfermeiro deve lançar mão, também, de instrumentos que auxiliem na 

prática gerencial do cuidado oferecido pela sua equipe. São considerados instrumentos 

gerenciais: coordenação, supervisão, comunicação, observação e delegação.
36

 

 As ações de gerência do cuidado de enfermagem referem-se às ações de cuidado direto e de 

cuidado indireto, de caráter instrumental e expressivo realizado pela enfermeira de forma integrada e 

articulada, cuja finalidade é oferecer um cuidado sistematizado e de qualidade aos clientes/usuários 

dos serviços de enfermagem.
36:740

 

 Atualmente ainda observamos a prática de enfermagem fundamentada na execução de 

técnicas, caracterizada por um padrão de prestação de cuidados fragmentados e realizados, em 
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sua maioria, pela equipe de técnicos de enfermagem, estando o enfermeiro distante deste 

cuidado. Este contexto inviabiliza a implementação de um cuidado sistematizado, 

individualizado e integralizado, uma vez que, a realização do cuidado direto ao paciente pelo 

enfermeiro, proporciona informações essenciais ao planejamento e avaliação da assistência.
35

 

 Os pacientes onco-hematológicos, durante o período de hospitalização, experimentam 

alterações físicas, biológicas e emocionais que podem causar grande impacto. A principal 

delas está relacionada aos efeitos colaterais da quimioterapia, tal como alopecia, náusea, 

vômito, inapetência, mucosite, toxicidades gastrointestinais, pulmonares, cardíacas, hepáticas, 

neurológicas, renais, vesicais, dermatológicas, disfunções reprodutivas, alterações 

metabólicas, reações alérgicas, fadiga e toxicidades hematológicas, que compreendem a 

leucopenia, anemia, trombocitopenia e plaquetopenia que elevam muito os riscos de 

sangramentos e a susceptibilidade a infecções. 

 Nessa perspectiva, identificar as demandas e especificidades de cuidado destes 

pacientes é fundamental para proporcionar uma assistência direcionada às suas necessidades e 

contribuir, assim, para a resposta do paciente ao tratamento, bem como reduzir os riscos e as 

complicações. 

 O cuidado de enfermagem associado ao cenário da internação hospitalar, via de regra, 

dirige a nossa atenção para a necessária demanda de cuidados relacionados à manutenção das 

funções orgânicas dos clientes e à observação das suas respostas biológicas às terapêuticas. 

Porém, o cuidado ao paciente onco-hematológico perpassa também o ambiente em que o 

mesmo está inserido, especificamente o cenário hospitalar, já que este é permeado por 

elementos e situações que podem contribuir para o aumento no tempo de internação e causar o 

agravamento do quadro clínico, com consequente elevação da incidência de óbitos 

principalmente por infecção.
37

 

 A questão da segurança do paciente no ambiente hospitalar vem sendo discutida e 

torna-se uma grande preocupação devido aos elevados números de eventos adversos 

registrados atualmente. Eventos tais como queda, administração incorreta de medicamentos, 

problemas de identificação dos pacientes, erros de procedimentos cirúrgicos, mau uso de 

dispositivos e tecnologias de saúde, além da infecção.
28

 

 O Programa Nacional de Segurança do Paciente traz a redução da infecção associada 

ao cuidado em saúde como uma de suas prioridades.
28

 Esta meta é fundamental no cuidado do 

paciente onco-hematológico que devido às próprias manifestações da doença e características 

do tratamento, elevam o risco de desenvolvimento de infecção. 
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 A principal ação terapêutica é a prevenção. Garantir que instituição e profissionais de 

saúde tenham a prevenção como a principal meta. No paciente onco-hematológico prevenir 

infecção é potencializar a sua recuperação e diminuir o número de morbidade e mortalidade. 

 Para tanto, a gerência do cuidado de enfermagem deve priorizar as ações de 

prevenção, capacitação dos profissionais e implementação de protocolos que contribuam para 

um cuidado mais seguro e livre de eventos adversos. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Foi desenvolvido um estudo observacional, do tipo coorte retrospectivo. Neste tipo de 

estudo, a coorte será identificada a partir de registros passados e acompanhada deste momento 

em diante.
38:107

 

 Através do estudo documental, de prontuários, procedeu-se a identificação dos fatores 

de riscos para desenvolvimento de infecção em pacientes onco-hematológicos, após 

realização de quimioterapia. 

 A pesquisa documental é realizada a partir de documentos que ainda não foram 

analisados ou que podem ser utilizados de acordo com os objetivos da pesquisa. Os 

documentos a serem estudados podem ser classificados em fontes de primeira mão, 

documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, 

gravações e fontes de segunda mão, relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas 

estatísticas.
39,40

 

 A partir da identificação dos fatores de riscos para desenvolvimento de infecção, foi 

realizado um estudo incidência destes fatores em pacientes que desenvolveram infecção e os 

que não desenvolveram, após realização de quimioterapia. 

 

 
O estudo de Coorte é o método analítico de estudo epidemiológico no qual 

parcelas de uma população definida pode ser identificada em quem são, 

foram ou no futuro poderão ser expostos ou não, ou foram expostos em 

diferentes níveis, à um fator ou a vários fatores hipotéticos que influenciam a 

probabilidade de ocorrência de uma certa doença ou outro resultado.
39:5

 

 

 

 A pesquisa foi retrospectiva, uma vez que se utilizou de dados que ocorreram no 

passado. Na pesquisa retrospectiva, a variável dependente já foi afetada pela variável 

independente e o pesquisador procura relacionar acontecimentos presentes com os que 

ocorreram no passado.
41

  Cabe destacar que o presente estudo segue as diretrizes da iniciativa 

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (Iniciativa 

STROBE)
42

, na qual são apresentadas recomendações voltadas a melhoraria na qualidade da 

descrição de estudos observacionais.
43
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3.2 CENÁRIO 

 

 O estudo foi realizado na Clínica Hematológica do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, que se localiza no quarto andar dessa instituição. Atende a pacientes com doenças 

hematológicas, em sua grande maioria pacientes onco-hematológicos apresentando, Leucemia 

Mielóide Aguda, Leucemia Linfocítica Aguda, Leucemia Mielóide Crônica, Leucemia 

Linfocítica Crônica, Linfoma não Hodgkin, Linfoma de Hodgkin ou Mieloma Múltiplo. 

 O setor divide-se em duas enfermarias, uma masculina com quatro leitos e outra 

feminina com quatro leitos, num total de oito leitos, onde os pacientes são dispostos lado a 

lado, com espaço médio de 1,2 metros entre os leitos. Acompanhantes permanecem dentro 

desta mesma estrutura, acomodando-se em sofá reclinável, colocado entre os leitos, o que 

diminui ainda mais o espaço para movimentação da equipe de saúde e aumenta o risco de 

infecção cruzada. Pacientes com imunidade comprometida permanecem no mesmo ambiente 

que os outros e expostos à grande circulação de profissionais, professores, alunos e residentes, 

sem nenhuma restrição. 

 No momento está sendo construído um isolamento com capacidade para dois leitos, 

onde será colocado um filtro HEPA e será destinado aos pacientes com neutropenia grave. O 

setor possui apenas um banheiro com três chuveiros, três vasos sanitários e dois lavatórios 

para mãos, que é compartilhado entre pacientes masculinos, pacientes femininos e familiares 

acompanhantes dos pacientes, idosos em sua maioria. 

 Os pacientes chegam à enfermaria de hematologia do HUAP para a internação e 

tratamento, provenientes do ambulatório de hematologia para a realização de tratamento 

quimioterápico que não pode ser feito em nível ambulatorial, através da emergência do 

hospital; pacientes tratados de forma ambulatorial que agravam seu quadro clínico e 

necessitam de internação ou por transferência de outros hospitais através da central de 

regulação de vagas. Estes últimos podem ter seu diagnóstico fechado em outra instituição e 

chegam para a realização do tratamento, ou internarem-se no HUAP para diagnóstico e 

tratamento. 

 A equipe de Enfermagem que realiza os cuidados destes pacientes é composta por um 

total de sete (7) enfermeiros e treze (13) técnicos de Enfermagem. Os profissionais são 

divididos da seguinte forma: um enfermeiro coordenador (diarista), um Técnico em 

Enfermagem diarista, que cuida dos materiais, uma enfermeira plantonista e dois técnicos de 

enfermagem por plantão que trabalham em regime de escala 12h X 60h. 
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 Trata-se de uma clínica especializada que, pelas particularidades das doenças tratadas, 

possui uma clientela em condições clínicas e físicas bastante debilitadas e instáveis, 

apresentando muitas variáveis para agravamento do quadro clínico e exigem alto grau de 

especialização dos profissionais que nela trabalham. 

 

3.3 AMOSTRA 

 

 A amostra do estudo foi constituída por prontuários de pacientes internados na clínica 

hematológica do HUAP no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015; com doença 

onco-hematológica, aqui incluídos linfomas, leucemias e mieloma múltiplo; realizaram 

tratamento quimioterápico, internado no setor de hematologia ou de forma ambulatorial, 

pacientes que realizaram tratamento quimioterápico no ambulatório e apresentaram 

agravamento do quadro clínico, sendo internados; apresentam registro no prontuário de: início 

do tratamento, data de cada tratamento quimioterápico subsequente e tempo de internação; 

dados demográficos (sexo, idade, escolaridade). 

 Foram excluídos prontuários que não apresentaram registro dos tratamentos 

quimioterápicos, dos resultados de exames laboratoriais, os prontuários de pacientes que 

abandonaram o tratamento, os prontuários de pacientes que tenham recebido diagnóstico de 

infecção antes da realização da quimioterapia e os prontuários de pacientes HIV positivo, pelo 

risco de infecção aumentado que poderia levar ao confundimento nos resultados da pesquisa. 

 O corte temporal adotado nesta pesquisa se deu pelo fato do livro de registros de 

internação e alta do setor de hematologia ter sido iniciado em dezembro de 2012, antes desta 

data não havia um local próprio para estes registros. Foi adotada a data final de dezembro de 

2015 para que o projeto, encaminhado ao CEP do HUAP em outubro de 2016, não sofresse a 

exigência de utilização do termo de consentimento livre e esclarecido para a coleta de dados, 

uma vez que tal exigência inviabilizaria a realização do estudo pela impossibilidade do 

preenchimento do TCLE por pacientes que já haviam recebido alta hospitalar ou obitado. 

 Foi realizada uma pré-seleção dos prontuários a partir do livro de registros de 

internação e alta do setor de hematologia, onde foram levantados um total de 213 prontuários 

de pacientes internados naquele setor, no período determinado para o estudo. Destes, 14 

prontuários foram excluídos ainda na fase de análise do livro de registro por não se tratarem 

de doenças onco-hematológicas. Desta forma, a amostra preliminar do estudo constituiu-se de 

199 prontuários que apresentavam diagnóstico de doenças onco-hematológicas registradas no 

livro de internações e alta do referido setor. 
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 A avaliação dos prontuários se deu no período de abril a setembro de 2017 e 

apresentou vários fatores que dificultaram muito este processo. A amostra preliminar foi 

composta por uma parte de prontuários físicos e outra parte de prontuários digitalizados, os 

prontuários de pacientes que foram a óbito são digitalizados e ficam disponíveis para consulta 

somente através de meio computadorizado. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

 O presente protocolo de pesquisa, a fim de atender aos preceitos da Resolução n° 

466/12, do Conselho Nacional de Saúde e, considerando que o progresso da ciência e da 

tecnologia, deve implicar em benefícios, atuais e potenciais para o ser humano, para a 

comunidade na qual está inserido e para a sociedade deve, sempre, respeitar a dignidade, a 

liberdade e a autonomia do ser humano, através de uma conduta ética na pesquisa envolvendo 

seres humanos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense, em janeiro de 

2017, pelo CAAE n
o 
63074816.1.0000.5243. 

 O pesquisador se compromete a manter o sigilo e confidencialidade em relação aos 

dados pessoais do participante da pesquisa e, preservando o anonimato do mesmo.
44

 Por se 

tratar de estudo que não teve pacientes e nem profissionais de saúde como participantes 

diretos da pesquisa, mas teve como fonte de dados os registros em prontuários acerca das 

condições de saúde e tratamento de pacientes com doenças onco-hematológicas internados na 

instituição estudada, não se faz necessária a apresentação do TCLE. 

 Os riscos oferecidos por esta pesquisa são mínimos. Pode-se considerar riscos de 

danos morais aos pacientes diante da possibilidade de identificação dos mesmos. Porém, será 

garantido a manutenção do sigilo de identidade dos pacientes através da atribuição de um 

número para a identificação dos mesmos, excluindo-se a identificação pelos nomes. 

 As informações coletadas serão utilizadas somente para os objetivos previstos neste 

projeto de pesquisa, assegurando a não utilização destas em prejuízo dos pacientes, inclusive 

em termos de autoestima, de prestígio ou de aspectos econômico-financeiros. 

 A pesquisa contribuiu com o desenvolvimento de novos conhecimentos e 

proporcionará benefícios diretos à assistência e segurança dos pacientes onco-hematológicos 

após realização de quimioterapia, através da elaboração de um protocolo de cuidados para 

prevenção de infecção, proporcionando um cuidado seguro e de qualidade. 
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 Como benefícios indiretos, a pesquisa contribuirá com a diminuição dos custos, 

através da diminuição do tempo de internação, dos gastos com medicamentos, diminuindo a 

necessidade de exames complementares e a utilização de altas tecnologias para o tratamento 

de casos mais complicados. 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados ocorreu no período de abril a setembro de 2017, após aprovação do 

protocolo de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense. Para coleta de dados foi utilizado 

formulário estruturado, elaborado com base nas evidências encontradas em revisão integrativa 

sobre os principais fatores de riscos associados ao desenvolvimento de infecção em pacientes 

onco- hematológicos após quimioterapia, realizada anteriormente (Apêndice 1) e, no tocante 

aos cuidados de Enfermagem, seguiram as recomendações da ANVISA vigentes à época do 

período avaliado (2012-2015). Assim, o instrumento utilizado para coleta de dados foi 

estruturado de modo a organizar as variáveis de interesse que são apresentadas na figura 3 que 

se segue. 

 

 

Figura 3 – Esquema das variáveis de interesse para o estudo. Niterói, 2017. 

 

VARIÁVEIS DE 
INTERESSE 

Preditoras/ Exposição 

- Doença Hematol 

- Protocolo QT 

- Transfusão CH 

- Mucosite 

- CVC 

- Neutropenia 

Modificadores de 
efeito 

-Medicamentos 

- Téc. Assépticas 

- Troca dispositivos 

- Sociodemográfico 

Desfecho 

 

- Sem infecção 

- Com infecção 
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 A variável preditora ou de exposição é o fator que precede o desfecho, também 

denominada variável independente, é aquela que influencia, determina ou afeta uma variável 

de desfecho.
45,46

 As variáveis preditoras definidas para este estudo são: (a) quantitativas 

contínuas – número de casos de neutropenia segundo classificação em moderada, severa e 

profunda que será avaliada através de dados laboratoriais; (b) qualitativas categóricas ou 

nominais - doença onco-hematológica apresentada; tipo de protocolo de quimioterapia 

realizado; presença de cateter venoso central (CVC); presença de mucosite e presença de 

neutropenia.  

Assim, para efeito de análise e classificação dos casos de neutropenia identificados 

neste estudo, tomou-se por base os seguintes valores de referência descritos por León
6
 para os 

três níveis de neutropenia, conforme apresentado no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Valores de referência para classificação dos casos de neutropenia em moderada, 

severa e profunda. Niterói, 2017. 

NEUTROPENIA 

Nº NEUTROFILOS/mm
3
 

MODERADA SEVERA PROFUNDA 

˃500 e ˂ 1000 ˃100 e ≤ 500 ≤ 100 

Fonte: León LC. Infecciones en huéspedes inmunocomprometidos. Rev méd hered. 2013.
6 

 

 Quando a interação de vários fatores causais (variáveis de exposição) pode produzir 

impacto considerável para saúde do paciente, a variável denominada Modificador de Efeito é 

utilizada para medir a variação na força de relação entre as variáveis de exposição e de 

desfecho, de acordo com os níveis de uma terceira variável.
38

 É possível haver mais do que 

uma variável modificadora de efeito independentes.
47

 Neste contexto, foram consideradas 

variáveis de modificadoras de efeito para este estudo a variável contínua idade e as variáveis 

qualitativas: (a) categóricas – sexo, estado civil, tipo de medida preventiva medicamentosa e 

não medicamentosas adotadas; e, (b) ordinal – escolaridade. As variáveis modificadoras de 

efeito foram utilizadas para testar a hipótese delimitada para o estudo em questão. 

 Variável de Desfecho é a variável que se deseja explicar, em função de ser 

influenciada, afetada pela variável preditora. Também chamada de variável dependente, varia 

de acordo com as oscilações da variável preditora. Aquela que se supõe ser o resultado da 

investigação na mensuração da condição de saúde-doença.
45,46

 As variáveis de desfecho 

consideradas no presente estudo foram: o não desenvolvimento de infecção e o 

desenvolvimento de infecção. Foi considerada presença de infecção, o diagnóstico realizado 
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pelo médico assistente descrito em prontuário, comprovados por exames diagnósticos de 

imagens, exames laboratoriais de hemocultura, urinocultura, cultura de escarro e corroborados 

ou não por sinais e sintomas de infecção como febre ou hipotermia; hipotensão; taquicardia; 

tremores; diarreia e outros. 

 A fonte dos dados foram os registros da equipe de saúde referente ao tratamento, ações 

de cuidado, sinais e sintomas, intercorrências durante o tratamento, resultados de exames 

laboratoriais e de imagem nos prontuários selecionados para compor a amostra da pesquisa. 

 Podemos identificar alguns vieses de seleção neste projeto de pesquisa. Viés de 

seleção em estudo de Coorte são diferenças sistemáticas de características entre os dois 

grupos comparativos, além do fator em exposição, com efeito sobre o desfecho.
48

 Neste caso, 

o viés de seleção refere-se ao grupo de pacientes que fazem tratamento ambulatorial e os que 

realizam tratamento internados. Neste caso, o paciente que realizou protocolo quimioterápico 

internado, e após alta hospitalar apresentou infecção e realizou tratamento com antibiótico no 

ambulatório sem internação, foi excluído do estudo. 

 Outro viés considerado no resultado do desfecho refere-se ao viés de suscetibilidade.  

Este tipo de viés ocorre quando os pacientes incluídos no estudo “diferem em outras formas 

que não as variáveis em estudo.
38:143

 As variáveis que caracterizam uma possível 

suscetibilidade dos pacientes e que podem alterar o desfecho do estudo são denominadas de 

variáveis externas. Essas variáveis são assim denominadas porque embora possam fazer parte 

do fenômeno em estudo, elas não foram definidas como específicas ou de interesse para esta 

pesquisa. 

 São consideradas variáveis externas nesta pesquisa: se trabalhador ou aposentado, 

cor/raça, início da doença, início do tratamento, mudança no protocolo de quimioterapia. Para 

controle desse viés, com exceção da variável referente a mudança ou realização de mais de 

um protocolo de quimioterapia, seu controle deu-se ao ser considerado como fator de risco 

para desenvolvimento de infecção, o protocolo realizado imediatamente anterior ao 

diagnóstico de infecção e os demais foram apenas descritos. 

 Em caso de instalação de CVC em paciente que já possua diagnóstico de infecção 

fechado, este dispositivo não foi avaliado como fator de risco, priorizando desta forma o 

controle do viés na pesquisa. 

 Os dados foram coletados com auxílio do Magpi
®
, ferramenta digital, utilizada para 

coleta e gerenciamento móvel de dados. O instrumento de pesquisa foi construído na citada 

plataforma eletrônica, onde todas as questões foram previamente inseridas. Através do 

aplicativo do Magpi
®
, instalado no tablet, foi realizada a coleta de dados dos prontuários no 
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setor de arquivo do HUAP de maneira offline. Esses dados foram sendo exportados 

automaticamente e gerando o banco de dados. A planilha Microsoft Excel
®

 utilizada para 

tratamento e análise dos dados foi gerada pelo próprio Magpi
®
. 

 

3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os dados coletados a partir do instrumento de pesquisa foram exportados para uma 

planilha eletrônica do programa Microsoft Excel
®

 2013, construindo assim o banco de dados 

da pesquisa.  O programa Microsoft Excel
®

 também foi utilizado para construção de gráficos 

descritivos. Qualquer outra análise estatística dos dados foi feita através do programa IBM 

SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences), versão 22.0. 

 A análise descritiva dos dados teve como objetivo descrever os perfis característicos 

dos pacientes e foi feita baseada na construção de gráficos, distribuições de frequências e 

cálculo de estatísticas descritivas (proporções de interesse para todas as variáveis e cálculo de 

mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação –    para a 

variável idade). A variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi considerada 

baixa se         , moderada se               e alta se         .49
 

 A análise inferencial teve como objetivo avaliar a significância estatística às diferenças 

observadas entre grupos e foi baseada em testes de significância estatística para analisar se 

são significativas as associações entre variáveis e as diferenças encontradas na distribuição 

das variáveis quantitativas dos distintos grupos. 

 Na Análise Inferencial, para verificar se existe associação significativa entre duas 

variáveis qualitativas, objetivou-se usar o Teste Qui-Quadrado, e quando o teste qui-quadrado 

se mostrou inconclusivo e foi adequado, foi usado o Teste Exato de Fisher.  Na Análise 

Inferencial de uma variável quantitativa, a hipótese de normalidade da distribuição foi 

verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov (KS) e pelo Teste de Shapiro-Wilk (SW). Foi 

considerado que a variável segue distribuição normal num determinado grupo se ambos os 

testes de normalidade assim concluíram. 

 Quando a hipótese de distribuição normal não foi rejeitada nos grupos a serem 

comparados, a comparação da variável quantitativa dos pacientes de dois grupos 

independentes, como, por exemplo, do grupo feminino e masculino, foi feita pelo teste t-de 

Student e a igualdade das variâncias, necessária para execução do teste t-de Student sem 

correção, foi avaliada dento do teste t-de Student, pelo teste de Levene. Quando para ambos 

os grupos a hipótese de normalidade da distribuição foi rejeitada, a comparação da 



52 

 

distribuição da variável quantitativa de dois grupos independentes foi feita pelo teste não 

paramétrico de Mann-Whitney.
 50

 

 A associação entre duas variáveis quantitativas foi investigada por Análise de 

Correlação, pelo coeficiente de Correlação de Spearman. A significância do coeficiente de 

Correlação foi avaliada pelo teste do Coeficiente de Correlação, pelo qual conclui-se que um 

coeficiente é significativamente não nulo se o p-valor do teste for menor que o nível de 

significância 0,05. A correlação foi considerada forte se o coeficiente de correlação 

apresentasse valor absoluto maior que 0,7.
51

 

 A qualidade dos testes diagnósticos usados para diagnosticar a infecção foi avaliada 

pelas medidas de sensibilidade, especificidade, acurácia, percentuais de falsos positivos e 

percentuais de falsos negativos.
51

 

 Todas as discussões foram realizadas ao nível de significância máximo de 5% (0,05), 

ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos testes de significância estatística: rejeição 

da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste foi menor que 0,05.
51
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4 RESULTADOS 

 

 Após a primeira análise dos prontuários, 27 foram excluídos por falta de dados, 26 

tratavam-se de prontuários de pacientes com outro tipo de doença que não a onco-

hematológica, 07 não fizeram quimioterapia, 02 pacientes eram HIV positivos e 04 pacientes 

internaram com infecção antes da realização de quimioterapia. Neste contexto, inicialmente 

133 prontuários foram selecionados para constituir a amostra do estudo. 

 Os prontuários físicos apresentam baixa qualidade de organização, as folhas muitas 

vezes encontram-se misturadas, fora de ordem cronológica, faltavam partes essenciais. A 

qualidades dos registros também foi um grande dificultador, faltam muitos dados e datas. 

 O acesso aos prontuários digitalizados foi muito difícil, por diversas vezes não foi 

possível realizar coleta de dados pois o sistema operacional encontrava-se fora do ar. No mês 

de julho ocorreu um problema com este sistema e o mesmo ficou sem funcionar durante todo 

o mês, impossibilitando a coleta de dados. 

 Logo, diante das problemáticas e dificuldades ora apresentadas, após um período de 

seis meses de coleta de dados e de novos problemas com o sistema operacional nos primeiros 

dias de outubro de 2017, foi encerrado o período de coleta de dados, tendo como amostra final 

do estudo 90 prontuários que atenderam a todos os critérios de inclusão e exclusão. 

 

4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DO PACIENTE ONCO-HEMATOLÓGICO – 

INTERNADO NA CLÍNICA HEMATOLÓGICA DO HUAP 

 

 Sexo 

 

 A amostra base desta pesquisa é formada por 90 pacientes, sendo 48 do sexo feminino 

(53,3%) e 42 do sexo masculino (46,7%), conforme mostra distribuição da Figura 4. A 

diferença entre estas proporções não é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-

valor=0,598 do teste Binomial), ou seja, pode-se afirmar que a proporção de homens e 

mulheres é a mesma, que o predomínio de casos do grupo feminino não é significativo. 
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Figura 4 – Distribuição dos pacientes por sexo no período de dezembro de 2012 a dezembro 

de 2015. Niterói, 2017. 

 

 Idade 

 

 As principais estatísticas da distribuição de idade dos pacientes, global e por sexo, são 

descritas na Tabela 1. No global, os pacientes tinham idade entre 19 e 87 anos, que resultaram 

numa média de 54,9 anos, mediana de 58,5 anos e desvio padrão de 15,6 anos com coeficiente 

de variação igual a 0,28, evidenciando moderada variabilidade entre as idades dos pacientes.  

Os p-valores dos testes de normalidade levam à conclusão de que a idade não seguia 

distribuição normal na amostra global, nem no grupo masculino.  Sendo assim, as 

distribuições de idades dos pacientes do sexo feminino e masculino foram comparadas pelo 

teste de Mann-Whitney, que resultou num p-valor=0,358. Conclui-se que não há diferença 

significativa entre as idades dos pacientes do sexo masculino e do sexo feminino participantes 

desta pesquisa. A comparação das médias e medianas de idade nos subgrupos feminino e 

masculino, e no global, pode ser vista na Figura 5. 

 

  

Masculino
46,7%

Feminino
53,3%



55 

 

Tabela 1 – Principais estatísticas da idade dos pacientes, global e por sexo no período de 

dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

Estatística Global Feminino Masculino 

Mínimo 19 19 20 
Máximo 87 87 84 
Média 54,9 56,5 53,2 

Mediana 58,5 58,5 58,5 
Desvio Padrão 15,6 15,5 15,7 

C.V 0,28 0,27 0,30 
p-valor do teste KS 0,000 0,069 0,028 

p-valor do teste SW 0,023 0,290 0,104 

 

 

 

Figura 5 – Média e mediana da idade, por sexo e global no período de dezembro de 2012 a 

dezembro de 2015. Niterói, 2017. 
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 Outras Características Sociodemográficas – Raça, Estado Civil, Escolaridade, 

Município de Residência 

 

 A distribuição de frequências de variáveis que caracterizam os pacientes, global e por 

sexo, é mostrada na Tabela 2. O paciente desta pesquisa é tipicamente da raça branca (40,0%), 

viúvo (41,1%), não informou a escolaridade (53,3%), e com maior frequência tem Ensino 

Fundamental (26,7%), não trabalha e nem é aposentado (46,7%), reside em São Gonçalo 

(45,6%) e tem de 56 a 65 anos (31,1%).  

Dentre os que são aposentados, tipicamente os pacientes se aposentaram por tempo de 

serviço 46,2%. Comparando as frequências nos subgrupos feminino e masculino, observa-se 

que o perfil típico do paciente não tem importantes diferenças nos grupos feminino e 

masculino. Uma diferença pode ser observada nas distribuições de homens e mulheres: a 

frequência de viúvos no grupo masculino (54,8%) é bem maior que a frequência de viúvas no 

grupo feminino (29,5%). A frequência de pessoas que não são aposentadas e nem trabalham é 

maior no grupo feminino (62,5%) do que no grupo masculino (28,6%) e o percentual de 

trabalhadores assalariados é menor no grupo feminino (14,6%) do que no grupo masculino 

(42,9%). 
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Tabela 2 – Características dos pacientes no período de dezembro de 2012 a dezembro de 

2015. Niterói, 2017. 

Variável 

Global 

n=90 

Feminino 

n=48 

Masculino 

n=42 

F % F % F % 

Raça       

Branca 36 40,0% 22 45,8% 14 33,3% 

Negro 17 18,9% 8 16,7% 9 21,4% 

Pardo 19 21,1% 11 22,9% 8 19,0% 

Não Informado 18 20,0% 7 14,6% 11  26,2% 

Estado Civil       

Solteiro 1 1,1% 0 0,0% 1 2,4% 

Casado 31 34,4% 18 37,5% 13 31,0% 

Viúvo 37 41,1% 14 29,2% 23 54,8% 

Divorciado 10 11,1% 9 18,8% 1 2,4% 

Não informado 3 3,3% 2 4,2% 1 2,4% 

Escolaridade       

Não informado  48 53,3% 26 54,2% 22 52,4% 

Analfabeto  2 2,2% 1 2,1% 1 2,4% 

Ensino Fundamental 24 26,7% 12 25,0% 12 28,6% 

Ensino Médio 13 14,4% 7 14,6% 6 14,3% 

Ensino Superior 3 3,3% 2 4,2% 1 2,4% 

Situação ocupacional        

Não Informado 3 3,3% 1 2,1% 2 4,8% 

Não trabalha e não é aposentado 42 46,7% 30 62,5% 12 28,6% 

Trabalhador Assalariado 19 21,1% 9 18,8% 10 23,8% 

Aposentado 25 27,8% 7 14,6% 18 42,9% 

Trabalha assalariado e Aposentado 1 1,1% 1 2,1% 0 0,0% 

Motivo de Aposentadoria       

Doença 5 19,2% 2 25,0% 3 16,7% 

Idade 3 11,5% 2 25,0% 1 5,6% 

Invalidez 1 3,8% 0 0,0% 1 5,6% 

Tempo contribuição 4 15,4% 1 12,5% 3 16,7% 

Tempo de serviço 12 46,2% 2 25,0% 10 55,6% 

Município de Residência       

Niterói 25 27,8% 14 29,2% 11 26,2% 

São Gonçalo 41 45,6% 19 39,6% 22 52,4% 

Itaboraí 12 13,3% 8 16,7% 4 9,5% 

Maricá 3 3,3% 3 6,3% 0 0,0% 

Rio de Janeiro 1 1,1% 0 0,0% 1 2,4% 

Cabo Frio 5 5,6% 3 6,3% 2 4,8% 

Silva Jardim 1 1,1% 0 0,0% 1 2,4% 

Outros 2 2,2% 1 2,1% 1 2,4% 

Idade        

19 | 38 anos 15 16,7% 6 12,5% 9 21,4% 

38| 47 anos 9 10,0% 5 10,4% 4 9,5% 

47 | 56 anos 15 16,7% 8 16,7% 7 16,7% 

56 | 65 anos 28 31,1% 14 29,2% 14 33,3% 

65 |  74 anos 15 16,7% 10 20,8% 5 11,9% 

74 | 83 anos 5 5,6% 3 6,3% 2 4,8% 

83 | 92 anos 3 3,3% 2 4,2% 1 2,4% 
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 Doença Onco-hematológica de Base 

 

 A distribuição de frequência do quadro de saúde do paciente, global e por sexo é 

mostrada na tabela 3. Com o pode ser visto nesta tabela e Figura 6, o Linfoma não Hodgkin é 

o mais prevalente dentre os casos da amostra (40,0%), seguido do Mieloma Múltiplo (21,1%) 

e da Leucemia Mielóide Aguda (15,6%). As prevalências das doenças de base não são 

significativamente distintas nos grupos masculino e feminino: todos os p-valores do teste Qui-

quadrado comparando as prevalências nos dois grupos são maiores que 5%. 

 

Tabela 3 – Distribuição de frequências da doença de base do paciente, global e por sexo no 

período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

Doença de Base 

Global 

n=90 

Feminino 

n=48 

Masculino 

n=42 

p-valor  

do teste  

qui-quadrado F % F % F % 

Leucemia Linfoide Aguda 5 5,6% 1 2,1% 4 9,5% 0,181* 

Leucemia Linfoide Crônica 3 3,3% 3 6,3% 0 0,0% 0,245* 

Leucemia Mieloide Aguda 14 15,6% 7 14,6% 7 16,7% 0,786 

Leucemia Mieloide Cronica 7 7,8% 5 10,4% 2 4,8% 0,442* 

Linfoma De Hodgkin 4 4,4% 3 6,3% 1 2,4% 0,620* 

Linfoma Nao Hodgkin 36 40,0% 19 39,6% 17 40,5% 0,931 

Mieloma Multiplo 19 21,1% 9 18,8% 10 23,8% 0,557 

Tricoleucemia 2 2,2% 1 2,1% 1 2,4% 1,000* 

 

 

Figura 6 – Distribuição de frequências da doença de base do paciente, global e por sexo no 

período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017.  
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4.2 CARACTERÍSTICAS DO TRATAMENTO 

 

 Em relação às características do tratamento destes pacientes, observa-se que o 

tratamento inicial ambulatorial foi de 53,3% e por internação de 46,7%. A mudança de 

tratamento ocorreu para 15,6% dos pacientes (14 casos) e os motivos apresentados para esta 

mudança foram: agudização da doença, alta hospitalar, tratamento/continuidade ambulatorial 

(5 casos), baixa resposta, continuidade de tratamento, infecção, recidiva da doença (2 casos). 

Os motivos de internação mais frequentes eram tratamento quimioterápico, diagnóstico, 

infecção, pneumonia e infecção urinária e além destes, foram registrados 1 caso de cada um 

dos seguintes motivos de internação: celulite de face, edema de glote, febre, hepatite 

medicamentosa, implantação de cateter, flebite química, insuficiência respiratória aguda, 

lesão por herpes e neutropenia febril. A Tabela 4 traz estas distribuições. 

 

Tabela 4 – Distribuição de frequências das características do tratamento no período de 

dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

Variável 

Global 

n=90 

Feminino 

n=48 

Masculino 

n=42 

F % F % F % 

Tratamento Inicial       

Ambulatorial 48 53,3% 25 52,1% 23 54,8% 

Internação 42 46,7% 23 47,9% 19 45,2% 

Mudança de Tratamento       

Não  76 84,4% 41 85,4% 35 83,3% 

Sim 14 15,6% 7 14,6% 7 16,7% 

Motivo de Internação       

Tratamento Quimioterápico 36 40,0% 14 29,2% 19 45,2% 

Diagnóstico 26 28,9% 17 35,4% 9 21,4% 

Infecção 20 22,2% 9 18,8% 11 26,2% 

Pneumonia 6 6,7% 4 8,3% 2 4,8% 

Infecção Urinária 2 2,2% 1 2,1% 1 2,4% 

_________________________________________________________________ 

 

4.3 INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO 

 

 Quanto às complicações, a incidência de infecção foi de 71,1%, sem diferença 

significativa entre a incidência nos grupos feminino e masculino (p-valor=0,953 do teste qui-

quadrado).  O foco de infecção mais frequente foi a infecção respiratória (35,9% dos casos de 

infecção) e o ciclo de quimioterapia em que mais frequentemente se detecta a infecção é o 

primeiro ciclo (28,1% dos casos de infecção). 
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Tabela 5 – Distribuição de frequências de infecções no período de dezembro de 2012 a 

dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

Variável 

Global 

n=90 

Feminino 

n=48 

Masculino 

n=42 

F % F % F % 

Complicações        

Infecção 64 71,1% 34 70,8% 30 71,4% 

Óbito 39 43,3% 18 37,5% 21 50,0% 

Foco da Infecção       

Indeterminado 5 7,8% 2 5,9¨% 3 10,0% 

Infecção Respiratória 23 35,9% 12 35,3% 11 36,7% 

Infecção Corrente Sanguínea 20 32,2% 9 27,3% 11 35,2% 

Infecção Urinária 11 17,2% 6 17,6% 5 16,7% 

Infecção Gastrointestinal  1 1,6% 1 2,9% 0 0,0% 

Ciclo da Quimioterapia que a infecção é detectada     

Primeiro 18 28,1% 10 29,4% 8 26,7% 

Segundo 7 10,9% 3 8,8% 4 13,3% 

Terceiro 3 4,7% 2 5,9% 1 3,3% 

Quarto 2 3,1% 1 2,9% 1 3,3% 

Principais causas de óbito       

Sepse 21 53,9% 10 55,6% 11 52,4% 

Choque Séptico 11 28,2% 4 22,2% 7 33,3% 

 

A incidência de óbito foi de 43,3%, e também não há diferença significativa entre as 

incidências de óbito nos grupos feminino e masculino (p-valor=0,233 do teste qui-quadrado). 

A causa de óbito mais comum foi a Sepse (53,9% dos casos de óbito) ou choque séptico 

(28,2% dos casos). Além destes, também foram registradas as seguintes causas: hemorragia 

por plaquetopenia; infecção pulmonar, congestão pulmonar, insuficiência respiratória, 

insuficiência cardíaca; insuficiência respiratória, pancreatite aguda medicamentosa e 

pneumonia. As distribuições das incidências de infecção e óbito, global e nos subgrupos 

masculino e feminino, também podem ser vistas na Figura 7. 
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Figura 7 – Infecção e óbito, global e por sexo no período de dezembro de 2012 a dezembro 

de 2015. Niterói, 2017. 

 

4.4 ASSOCIAÇÃO DA INFECÇÃO COM VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 Conforme pôde-se evidenciar na seção anterior, a infecção acometeu 64 pacientes, ou 

seja, tem incidência de 71,1%. A Tabela 6 traz a incidência de infecção em subgrupos 

distintos, definidos por distintas variáveis. Com base nos resultados da análise realizada pelo 

teste qui quadrado, todas as variáveis de caracterização apresentaram p-valores maiores que 

5%, conclui-se que a infecção não está associada ao sexo, raça, situação ocupacional, 

município de residência, doença de base ou tratamento inicial do paciente. 
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Tabela 6 – Incidência de infecção em subgrupos definidos pelas variáveis de caracterização 

dos pacientes no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 

2017. 

Variável 

Não teve  

Infecção 

Teve  

Infecção 

p-valor do 

Teste 

quiquadrado F % F % 

Sexo      

Feminino 11 24,4% 34 75,6% 0,953 

Masculino 10 25,0% 30 75,0%  

Raça      

Branca 8 22,9% 27 77,1%  

Negro 5 31,3% 11 68,8% 0,779 

Pardo 3 17,6% 14 82,4%  

Situação ocupacional       

Não trabalha e não é aposentado 13 33,3% 26 66,7%  

Trabalhador Assalariado 4 16,0% 21 84,0% 0,421 

Aposentado 4 23,5% 13 76,5%  

Trabalha assalariado e Aposentado 0 0,0 1 100,0  

Município de Residência      

Niterói 4 16,7% 20 83,3%  

São Gonçalo 9 22,5% 31 77,5%  

Itaboraí 4 36,4% 7 63,6% 0,642 

Maricá 1 50,0% 1 50,0%  

Rio de Janeiro 0 0,0% 1 100,0%  

Cabo Frio 2 50,0% 2 50,0%  

Silva Jardim 0 0,0% 1 100,0%  
. 

 

 As principais estatísticas da distribuição de idade dos pacientes que não tiveram e que 

tiveram infecção são descritas na Tabela 7 e a comparação das médias e medianas pode ser 

vista na Figura 8.  Os p-valores dos testes de normalidade levam à conclusão de que a idade 

não seguia distribuição normal na amostra dos pacientes que tiveram infecção.  Sendo assim, 

as distribuições de idades dos pacientes que não tiveram e tiveram infecção foram comparadas 

pelo teste de Mann-Whitney, que resultou num p-valor=0,3113. Conclui-se que não há 

diferença significativa entre as idades dos pacientes que não tiveram infecção e dos pacientes 

que tiveram infecção participante. Em outras palavras, a infecção não está associada à idade 

do paciente. 
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Tabela 7 – Principais estatísticas da idade dos pacientes sem e com infecção no período de 

dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

Estatística Global Não tem Infecção  Tem Infecção 

Mínimo 19 20 19 
Máximo 87 79 87 
Média 54,9 50,4 56,2 

Mediana 58,5 53,0 60,5 
Desvio Padrão 15,6 15,8 15,8 

C.V 0,28 0,31 0,28 
p-valor do teste KS 0,000 0,170 0,004 

p-valor do teste SW 0,023 0,565 0,052 

 

 

 

Figura 8 – Média e mediana da idade nos grupos sem infecção e com infecção no período de 

dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

 

4.5 ASSOCIAÇÃO DE INFECÇÃO COM DOENÇA DE BASE 

 

 No grupo estudado, observou-se que a maior incidência de infecção se deu na 

leucemia linfoide crônica onde 100% dos pacientes desenvolveram infecção, seguido da 

leucemia mielóide aguda com 85,7% de infecção e a leucemia linfoide aguda com 80% dos 

pacientes apresentando infecção. Porém, observamos que em números absolutos, a quantidade 

de pacientes com Linfoma não Hodgkin que desenvolveram infecção foi de 23 (35,9% dos 

pacientes que desenvolveram infecção), com mieloma múltiplo foi de 13 (24,3%) e com 

Leucemia Mielóide Aguda foi 12 (18,7%). As principais estatísticas da distribuição da doença 

de base dos pacientes que não tiveram e que tiveram infecção são descritas na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Incidência de infecção em subgrupos definidos pela doença de base no período de 

dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

Variável 

        Não teve  

       Infecção 

   Teve  

   Infecção 

p-valor do 

Teste 

quiquadrado F %  F % 

Doença de Base      

Leucemia Linfoide Aguda 1 20,0% 4 80,0%  

Leucemia Linfoide Crônica 0 0,0% 3 100,0%  

Leucemia Mieloide Aguda 2 14,3% 12 85,7%  

Leucemia Mieloide Cronica 3 42,9% 4 57,1% 0,642 

Linfoma De Hodgkin 1 25,0% 3 75,0%  

Linfoma Nao Hodgkin 10 30,3% 23 69,7%  

Mieloma Multiplo 4 23,5% 13 76,5%  

Tricoleucemia 0 0,0% 2 100,0%  

Tratamento Inicial      

Ambulatorial 10 22,2% 35 77,8%  

Internação 11 27,5% 29 72,5% 0,573 

 

 

4.6 ASSOCIAÇÃO DE INFECÇÃO COM EXAMES LABORATORIAIS 

 

 Foram feitas quatro avaliações dos exames laboratoriais de cada paciente, em 

momentos diferentes, avaliação 1 – antes da realização de quimioterapia; avaliação 2 –  após a 

realização da quimioterapia; avaliação 3 – no momento de queda dos neutrófilos e avalição 4 

– no momento de diagnóstico de infecção. O Gráfico 1 traz a evolução da classificação 

mediana de neutrófilos nas 4 avaliações de pacientes sem e com infecção. A classificação 

mediana foi 4 (+ de 1000) para os dois grupos, na primeira e na segunda avaliação. 

 Na terceira avaliação a classificação mediana do grupo sem infecção era a 3 (501-

1000) e a classificação mediana do grupo com infecção era a 2 (101-500), ou seja, ambos os 

grupos apresentaram queda no número de neutrófilos na terceira avaliação, sendo a queda no 

grupo com infecção maior. Na avaliação 4, ambos os grupos apresentam aumento da 

classificação de neutrófilos, o grupo sem infecção vai para classificação mediana 5 e o grupo 

com infecção vai para classificação mediano 3. Como mostra o Quadro 4, o teste de Mann-

Whitney não acusa diferença significativa entre as classificações de neutrófilos dos dois 

grupos na primeira, segunda e terceira avaliação, mas na avaliação 4, a diferença entre a 

classificação de neutrófilos do grupo com infecção é significativamente menor do que a 

classificação de neutrófilos do grupo sem infecção (p-valor=0,000 do teste de Mann 

Whitney). 
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Gráfico 1 – Evolução da classificação mediana de neutrófilos nos grupos com infecção e sem 

infecção no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

 

 A classificação mediana de plaquetas foi igual a 3 (mais de 40 mil) nas 4 avaliações, 

em ambos os grupos, sem e com infecção. Por isso, como mostra a Quadro 4, o teste de 

Mann-Whitney não acusa diferença significativa entre as classificações dos dois grupos na 

primeira, segunda, terceira e quarta avaliação (todos os p-valores maiores eu 5%). 

 Verificamos a evolução da quantidade média de hemoglobina nas 4 avaliações de 

pacientes sem e com infecção no gráfico 2, onde aquela permaneceu em torno de 12mg/dl em 

pacientes que não apresentaram infecção e manteve-se em torno de 9mg/dl nos pacientes que 

apresentaram infecção.  

 

Gráfico 2 – Evolução da quantidade média de hemoglobina nos grupos com infecção e sem 

infecção no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 
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Como mostra o Quadro 4, o teste de Mann-Whitney mostra diferença significativa 

entre as quantidades de hemoglobina dos dois grupos em todas as avaliações (todos os p-

valores menores que 5%). Conclui-se que o grupo com infecção apresentou quantidades de 

hemoglobina significativamente menores que as quantidades de hemoglobina do grupo sem 

infecção, desde a primeira avaliação. 

 

Quadro 4 – p-valores dos testes de Mann-Whitney comparando neutrófilos, plaquetas, 

Hemoglobina e Hematócrito nos pacientes sem e com infecção em distintas 

avaliações no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 

2017.  

Avaliação 
Variável comparada entre os grupos sem e com infecção 

Neutrófilos Plaquetas Hemoglobina Hematócrito 

Avaliação 1 0,144 0,054 0,022 0,057 

Avaliação 2 0,099 0,057 0,004 0,059 

Avaliação 3 0,119 0,117 0,000 0,001 

Avaliação 4 0,000 0,386 0,048 0,008 

 

 O gráfico 3 traz a evolução do nível de hematócrito nas 4 avaliações de pacientes sem 

e com infecção. Como mostra a Quadro 4, o teste de Mann-Whitney acusa diferença 

significativa entre os níveis de hematócrito dos dois grupos nas duas últimas avaliações (p-

valores menores que 5%). Conclui-se que o grupo com infecção apresentou níveis de 

hematócrito significativamente menores que os do grupo sem infecção nas duas últimas 

avaliações. 

 

Gráfico 3 – Evolução da taxa média de hematócrito nos grupos com infecção e sem infecção 

no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 
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 As contagens de exames laboratoriais da avaliação 4, momento do diagnóstico de 

infecção, são apresentados no quadro 5. Observa-se a neutropenia em 62,6% dos pacientes, 

contagem de plaquetas abaixo de 20.000/mm
3
 em 32,8% dos pacientes e contagem de 

hemoglobina menor que 9,0/mm
3 
em 56,4% dos pacientes. 

 

Quadro 5 – Resultados dos exames de Neutrófilos, Plaquetas e Hemoglobinas na quarta 

avaliação no grupo sem infecção e com infecção no período de dezembro de 

2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

Variável 

Quarta Avaliação 

Sem Infecção Com Infecção 

F % F % 

Neutrófilos     

Não Informado ou não se aplica 20 95,2% 0 0.0% 

Menor que 100 0 0.0% 14 21.9% 

De 101 a 500 0 0.0% 17 26.6% 

De 501 a 1000 1 4.8% 9 14.1% 

Mais de 1000 0 0.0% 24 37.5% 

Plaquetas     

Não Informado 20 95.2% 0 0.0% 

0 - 20.000 0 0.0% 21 32.8% 

20.001 - 40.000 0 0.0% 8 12.5% 

˃ 40.000 1 4.8% 35 54.7% 

Hemoglobina     

Não Informado 21 100,0% 0 0,0% 

Menor que 6 0 0.0% 4 6,2% 

De 6 a 8,9 0 0.0% 31 48,4% 

De 9 a 11,9 0 0.0% 22 34,4% 

Mais de 12 0 0.0% 7 10,9% 

 

 

4.7 ASSOCIAÇÃO DE INFECÇÃO COM SINAIS E SINTOMAS 

 

 Podemos observar a análise de associação dos sinais e sintomas com a infecção, 

trazidas na tabela 9.  Pelos p-valores dos testes de associação (teste qui-quadrado ou teste 

Exato de Fisher) observa-se que dos sintomas observados, dispostos na tabela, aqueles que 

estão associados significativamente à infecção são a febre, a taquipnéia e a tosse produtiva. A 

razão de chances para a infecção devido à febre foi igual a 96,4. Estima-se que o paciente com 

febre tem chance de apresentar infecção 96,4 vezes a chance do paciente que não está com 

febre apresentar infecção.  A razão de chances (OR) não pôde ser calculada para os sintomas 

Taquipnéia e tosse produtiva, mas a incidência de infecção nos grupos com estes sintomas, 
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são significativamente maiores que as incidências de infecção nos grupos que não 

apresentavam estes sintomas. 

 

Tabela 9 – Análise da associação dos sinais e sintomas com a infecção no período de 

dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

Sinais e sintomas 

Incidência de 

infecção no 

grupo que 

não 

apresentou o 

sintoma 

Incidência de 

infecção no 

grupo 

que 

apresentou o 

sintoma 

p-valor do 

Teste 

quiquadrado 

OR 
IC para 

OR 

F % F % 

Febre 11/31 35,5% 53/54 98,1% 0,000 96,4 11,7-795,4 

Diarréia 55/75 73,3% 9/10 90,0% 0,439* 3,27 0,39-27,5 

Disúria 58/78 73,4% 6/6 100,0% 0,329* nc nc 

Piúria 62/83 74,7% 2/2 100,0% 1,000* nc nc 

Hipotensão 54/75 72,0% 10/10 100,0% 0,061* nc nc 

Taquicardia 58/78 74,4% 6/7 85,7% 0,676* 2,1 0,2-18,3 

Dispnéia 45/64 70,3% 19/21 90,5%       0,063 4,0 0,8-18,9 

Taquipnéia 47/68 69,1% 17/17 100,0% 0,009* nc nc 

Tosse produtiva 46/67 68,7% 18/18 100,0% 0,004* nc nc 

* Teste Exato de Fisher nc=não calcuável.  

 

4.8 ASSOCIAÇÃO DE INFECÇÃO COM FATORES SITUACIONAIS 

 

 A análise de associação dos fatores situacionais com a infecção pode ser vista na 

Tabela 10.  Pelos p-valores dos testes de associação (teste qui-quadrado ou teste Exato de 

Fisher) observa-se que dos fatores observados, dispostos na tabela, somente a transfusão de 

concentrado de hemácias está associada significativamente à infecção (p-valor=0,000 do teste 

qui-quadrado).  A razão de chances para a infecção segundo a transfusão de concentrado de 

hemácias foi igual a 12,2. Estima-se que o paciente que fez transfusão de concentrado de 

hemácias tem chance de apresentar infecção 12,2 vezes a chance de quem não fez transfusão 

de concentrado de hemácias apresentar infecção. Porém, observamos, também, uma elevada 

frequência de desenvolvimento de infecção nos pacientes que apresentaram CVC -19/21 (OR 

4,0), onde 12 (57,14%) casos apresentaram hemocultura positiva, na presença de CVC e 

ausência de qualquer outro foco infeccioso, e Mucosite oral 12/13 (OR 4,6), podendo-se 

considera-los como fatores de risco para o desenvolvimento de infecção. 
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Tabela 10 – Análise da associação dos fatores situacionais com a infecção no período de 

dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

Fator situacional 

Incidência de 

infecção 

no grupo 

que não 

apresentou 

o fator 

Incidência de 

infecção 

no grupo 

que 

apresentou 

o fator 

p-valor do 

Teste Qui-

quadrado 

OR 
IC para 

OR 

F % F % 

CVC 45/64 70,3% 19/21 90,5% 0,063 4,0 0,8-18,9 

Cateter vesical 60/80 75,0% 4/5 80,0% 1,00* 1,3 0,1-12,6 

Mucosite oral 52/72 72,2% 12/13 92,3% 0,171* 4,6 0,6-37,8 

Distúrbios Gastrointestinais 58/79 73,4% 6/6 100,0% 0,329* nc nc 

Fissura Anal 63/84 75,0% 1/1 100,0% 1,000* nc nc 

Lesão por Pressão 60/81 74,1% 4/4 100,0% 0,568* nc nc 

Transfusão de 

Concentrado de Hemácias 
28/47 59,6% 36/38 94,7% 0,000 12,2 2,6-56,88 

TOT 62/83 74,7% 2/2 100,0% 1,000* nc nc 

SNE 62/83 74,7% 2/2 100,0% 1,000* nc nc 

 

 

4.9 ASSOCIAÇÃO DE INFECÇÃO COM PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA 

 

 Observou-se que o protocolo de tratamento era muito diversificado. O Quadro 6 a 

seguir traz a distribuição de frequência dos protocolos de tratamento mais frequentes. 

Observa-se o quanto o tratamento era diversificado pois o tratamento que mais se repetiu tem 

frequência de apenas 6,7% dos casos. Por isso nenhuma análise comparativa dos tratamentos 

pode ser feita. A título puramente descritivo a incidência de infecção no grupo submetido a 

cada tratamento é também descrito no Quadro 6. Além destes protocolos descritos no Quadro, 

houve uma ocorrência de cada um destes tratamentos: 

 Aredea + Ciclofosfamida Oral 

 Asparaginase + Daunorrubicina + Vincristina + Metotrexato 

 Atra + Idarrubicina 

 Ciclofosfamida + Doxorrubicina + Vincrristina 

 Ciclofosfamida + Etoposido + Doxorrubicina + Gencitabine 

 Ciclofosfamida + Metotrexatociclofsfamida + Rituximab + Doxarrubicina + 

Vincristina 

 Ciclofosfamida + Talidomida + Dexametasona 

 Ciclofosfamida + Vepeside 

 Ciclofosfamida + Vincristina + Doxorrubicina + Metotrexato + Citarabina 

 Cisplatina + Citarabiana 

 Cisplatina + Etoposido + Doxorrubicina + Talidomida 

 Citarabina + Carboplatina + Rituximab 
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 Citarabina + Doxorrubicina 

 Cladribina + Rituximab 

 Daunorrubicina + Citarabina 

 Desatinibe 

 Doxarrubicina + Bleomicina + Dacarbazina 

 Etoposido + Citarabina + Mitoxantona 

 Fludaracina + Ciclofosfamida 

 Fludarazina + Ciclofosfamida + Dexametasona 

 Fludarina + Ciclofosfamida 

 Gencitabina 

 Idarrubicina + Mitoxantrona 

 Isofosfamida + Vepesid + Carboplastina 

 Melfalano 

 Metilprednisolona + Talidomida 

 Metotrexato 

 Metotrexato Oral + Vesanoide 

 Mitoxantrona + Etoposido + Citarabina 

 Nilotinibe + Dasatinibe 

 Rituximab 

 Rituximab + Doxorrubicina + Vincristina 

 Rituximab + Cisplatina+ Citarabina 

 Talidomida + Ciclofosfamida + Dexametasona 

 Vincristina 

 Vincristina + Doxorrubicina 
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Quadro 6 – Protocolos de tratamento utilizados em mais de um paciente no período de 

dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

Protocolo de tratamento 

Número 

de casos 

que 

fazem 

este 

protocolo 

Percentual 

de casos 

que fazem 

este 

protocolo 

Apresenta 

infecção 

Incidência 

de Infecção 

no grupo 

submetido 

a este 

tratamento 

Ciclofosfamida + doxorrubicina + 

vincristina 
6 6,7% 4 66,7% 

Citarabina 6 6,7% 5 83,3% 

Rituximab + ciclofosfamida + 

doxorrubicina + vincristina 
4 4,4% 3 75,0% 

Cisplatina + citarabina 4 4,4% 2 50,0% 

Ciclofosfamida 3 3,3% 2 66,7% 

Ciclofosfamida + talidomida 3 3,3% 1 33,3% 

Citarabina + idarrubicina 3 3,3% 1 33,3% 

Ciclofosfamida  + etoposido 3 3,3% 3 100,0% 

Ciclofosfamida + vincristina 2 2,2% 1 50,0% 

Dasatinibe 3 3,3% 3 100,0% 

Citarabina + daunoblastina 2 2,2% 2 100,0% 

Cladribina 2 2,2% 2 100,0% 

Doxorrubicina  + bleomicina  + 

vimblatina  + darcabazina 
2 2,2% 1 50,0% 

Ciclofosfamida + vincristina + 

doxorrubicina 
2 2,2% 1 50,0% 

Vincristina +  Metotrexato 
2 2,2% 1 50,0% 

 

 Foi registrado apenas 1 caso realizando os seguintes protocolos e que não ocorreram 

casos de infecção: 

 Ciclofosfamida + Vincristina + Doxorrubicina,  

 Ciclofosfamida + Metotrexato,  

 Doxarrubigecina +  Bleomicina + Dacarbazina, 

 Gencitabin 

 Rituximab  + Doxorrubicina  + Vincristina  
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4.10 INCIDÊNCIA DE ÓBITO E ASSOCIAÇÕES 

 

 Como citado anteriormente, o óbito ocorreu para 39 dos 90 pacientes, com uma 

incidência de 43,3%. O óbito no período observado está significativamente associado à 

infecção (p-valor= 0,000 do teste qui-quadrado). Como pode ser viso na Figura 9, o óbito 

ocorre apenas para dois pacientes do grupo que não tem infecção, ou seja, a incidência de 

óbito no grupo que não tem infecção é de 9,5%. O óbito ocorre para 34 dos 64 pacientes que 

apresentaram infecção, ou seja, a incidência de óbito no grupo que tem infecção é de 53,1%. 

A razão de chances para o óbito em relação a infecção foi igual a 10,8. Estima-se que o 

paciente com infecção tem chance de vir a óbito 10,8 vezes a chance de quem não está com 

infecção vir a óbito, o intervalo de confiança da razão de chances é igual a (2,8; 50,1). 

 

 

Figura 9 – Incidência de óbito no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 

2017. 

 

 A incidência de óbito em subgrupos distintos, definidos por distintas variáveis está 

demonstrada na Tabela 11. Os testes qui-quadrado apontaram que são significativas as 

diferenças entre as incidências de óbito no grupo de pacientes com tratamento inicial 

ambulatorial e em internação, (p-valor=0,041). A razão de chances para o óbito em relação a 

internação foi igual a 2,42. Estima-se que o paciente em internação tem chance de vir a óbito 

2,2 vezes a chance do paciente que estava em atendimento ambulatorial vir a óbito, o 

intervalo de confiança da razão de chances é igual a (1,03; 5,69). 
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 A incidência de óbito é alta, ou seja, acima da incidência global de óbito, entre os 

pacientes com Leucemia Mielóide Aguda, Leucemia Mielóide Crônica, Mieloma Múltiplo e 

Tricoleucemia. E nenhum óbito foi registrado entre os casos de Linfoma Hodgkin, como visto 

na figura 10. Quanto às principais causas de internação, a incidência de óbito é alta nos casos 

de internação por tratamento quimioterápico, de infecção e de pneumonia. 

 

Tabela 11 – Incidência de óbito em subgrupos distintos no período de dezembro de 2012 a 

dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

Variável 

Incidência de óbito 

F % 

Doença de Base   

Leucemia Linfoide Aguda 1/5 20,0% 

Leucemia Linfoide Crônica 2/3 66,7% 

Leucemia Mielóide Aguda 9/14 64,3% 

Leucemia Mielóide Crônica 1/7 14,3% 

Linfoma de Hodgkin 0/4 0,0% 

Linfoma Não Hodgkin 13/36 36,1% 

Mieloma Múltiplo 12/19 63,2% 

Tricoleucemia 1/2 50,0% 

Tratamento Inicial   

Ambulatorial 16/48 33,3% 

Internação 23/42 54,8% 

Mudança de Tratamento   

Não  34/76 44,7% 

Sim 5/14 35,7% 

Motivo de Internação   

Tratamento Quimioterápico 21/36 58,3% 

Diagnóstico 9/26 34,6% 

Infecção 9/20 45,0% 

Pneumonia 5/6 83,3% 

Infecção Urinária 0/2 0,0% 
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Figura 10 – Incidência de infecção e de óbito, por doença de base no período de dezembro de 

2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

 

4.11 MEDIDAS PREVENTIVAS DE INFECÇÃO 

 

 A medicação utilizada na prevenção de infecções é empregada em apenas em 40 

pacientes (44,4% da amostra) sendo mais frequente o uso de Granulokine (35,6%). A Figura 

11 traz a distribuição de frequências das medicações usadas na prevenção de infecção. 

 

 

Figura 11 – Medicação usada na prevenção de infecção no período de dezembro de 2012 a 

dezembro de 2015. Niterói, 2017. 
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 A distribuição de frequências dos cuidados realizados pela equipe de enfermagem na 

prevenção de infecção é observada na figura 12. Há registros de cuidados de enfermagem para 

60 pacientes (66,7% da amostra) sendo mais frequente a Troca CVP às 72 horas, realizada 

para 48,9% dos pacientes. Os demais cuidados de enfermagem são realizados para menos de 

15,0% dos pacientes. 

 

 

Figura 12 – Cuidados realizados na enfermagem na prevenção de infecção no período de 

dezembro de 2012 a dezembro de 2015. Niterói, 2017. 

 

 Um total de 33 pacientes (38,8% da amostra) receberam cuidados de enfermagem e 

medicação de prevenção da infecção. A incidência de infecção neste grupo é de 93,9% (31 

casos de infecção). Entre os pacientes que não receberam as duas medidas preventivas a 

incidência de infecção é significativamente menor, 63,5%; 33 casos de infecção dentre os 52 

casos (p-valor=0,001). Ou seja, os dois cuidados não têm efeito protetor conta a infecção. A 

razão de chances é igual a 8,9 com intervalo de confiança (1,9-41,5). Estima-se que a chance 

de um paciente que recebeu os dois cuidados apresentar infecção é 8,9 vezes a chance do 

paciente que não recebeu os dois cuidados apresentar infecção.  
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5 DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo foram incluídos 90 pacientes com diagnóstico primário de doença onco-

hematológica, dos quais 40% (36) apresentavam Linfoma não Hodgkin, 32,3% (29) 

apresentavam Leucemia (5,6% LLA, 3,3% LLC, 15,6% LMA e 7,8% LMC). Não houve 

diferença significativa entre a incidência de LNH e de leucemias, o que corrobora com 

estimativa do INCA para o ano de 2016 de 5.210 casos novos de linfoma não Hodgkin (LNH) 

em homens e 5.030 em mulheres e 5.540 casos novos de leucemia em homens e 4.530 em 

mulheres.
1
 

 Estes dados estão em consonância com dados internacionais como mostra a incidência, 

na Espanha, de 4.190 novos casos de LNH em homens e 3.480 em mulheres e 3.782 novos 

casos de leucemia em homens e 2.736 novos casos em mulheres no ano de 2015.
52,53

 Nos 

EUA o número de novos casos de linfoma não-Hodgkin foi de 19,5 por 100.000 homens e 

mulheres por ano e o número de novos casos de leucemia foi de 13,7 por 100.000 homens e 

mulheres por ano, taxas ajustadas por idade e baseadas em casos para 2010-2014.
54

 

 Sabe-se que o aumento das taxas de incidência do LNH na maioria dos países 

observados durante a década de 1990 (4 % ao ano) ocorreu devido diversos fatores como a 

melhoria nos procedimentos diagnósticos, as mudanças no sistema de classificação da doença, 

além da epidemia de AIDS ocorrida no início dessa década, que está intimamente associada 

com o desenvolvimento de diferentes subtipos de LNH. Esse aumento do número de casos 

relaciona-se, também, com o aumento da expectativa de vida da população e também com o 

estilo de vida adotado, o que inclui aspectos relacionados ao tabagismo, atividade física e 

dieta.
55,37

 

 No período estudado, 64 (71%) pacientes analisados apresentaram infecção. 

Estatisticamente, não houve prevalência na associação entre o tipo de doença e o 

desenvolvimento de infeção (p= 0,64) e em todas elas ocorreram aparecimento de infecção. 

Observou-se uma alta frequência de infecção em pacientes com diagnóstico de Linfoma não 

Hodgkin (23- 69,7%), Mieloma Múltiplo (13- 76,5%) e Leucemia Mielóide Aguda (12- 

85,7%). Outras doenças como Leucemia Linfoide Crônica (3-100%), Leucemia Linfoide 

Aguda (4-80%) e Linfoma de Hodgkin (3-75%) apresentaram elevada incidência de infecção, 

porém possuíam baixo universo de pacientes. 

 As complicações infecciosas continuam sendo uma questão importante no 

atendimento de pacientes com neoplasias hematológicas. Os defeitos imunes inerentes 

relacionados ao processo da doença primária estão presentes em pacientes com distúrbios 
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como leucemia linfocítica crônica, mieloma múltiplo, leucemia de células pilosas e linfoma 

de Hodgkin. A imunossupressão relacionada à terapia também é comum nos pacientes. Isso 

inclui não apenas neutropenia relacionada ao tratamento, mas também defeitos na imunidade 

mediada por células.
56

 

 A Leucemia Mieolóide Aguda representa uma categoria de câncer hematológico de 

alto risco para complicações infecciosas. A alta incidência de infecção relatada está associada 

principalmente à neutropenia, devido tanto a infiltração da medula óssea por células 

leucêmicas quanto quimioterapia de indução que leva à aplasia medular.
57

 

 A neutropenia implica no comprometimento da primeira linha de defesa expondo os 

pacientes ao desenvolvimento de infecções graves. As populações com maior risco de 

desenvolver neutropenia são os pacientes com leucemia aguda, em quimioterapia, em 

radioterapia, com anemia aplásica e nos primeiros 30 dias após transplante, o que 

consequentemente aumenta o risco de infecção nestes pacientes.
6
 

 Infecções graves ocorrem em mais da metade dos casos de LLC, com uma incidência 

de 0,47 episódios de infecção (moderada a grave) por paciente/ano. Estima-se que até 50% 

dos pacientes com LLC sofrem de infecções recorrentes.
58

 A LLC apresenta deficiência 

imune e autoimunidade como características intrínsecas da doença, caracterizada por uma 

diminuição da gamaglobulinemia progressiva, que piora com a evolução doença, 

eventualmente associada a um grau de imunodeficiência celular. Estando assim, os pacientes 

mais suscetíveis a infecções graves.
59

 

 Estudo realizado na Universidade de Lili, na França, identificou a Leucemia aguda 

64(54%), o linfoma ou mieloma 22 (18%) como principais doenças de base associadas ao 

desenvolvimento de infecção/ bacteremia por pseudomonas aeruginosa,
60 

o que evidencia 

resultados próximos aos nossos. 

 O estudo MAXIMA, realizado na Alemanha, que avaliou a R-manutenção em 

pacientes com Linfoma, em um ambiente de cuidados diários, verificou que as infecções de 

grau 3, 4 e 5 ocorreram em 21 (3,9%), 2 (0,4%) e 1 (0,2%) pacientes, respectivamente.
61 

Este 

estudo apresentou baixa incidência de infecção em pacientes com linfoma, estando destoante 

com o resultado encontrado em nosso estudo. 

 A neutropenia é uma das complicações mais graves e comuns no tratamento 

oncológico. Os pacientes sob quimioterapia são suscetíveis a infecções porque a terapia afeta 

diretamente a produção de neutrófilos. As reduções nessas células predispõem o organismo à 

invasão e proliferação bacteriana e inibem a aparência de qualquer resposta inflamatória. Nas 
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últimas três décadas, a abordagem da neutropenia febril baseou-se no uso precoce e empírico 

de antibióticos, uma conduta que provou reduzir as taxas de mortalidade.
62

 

 A presente pesquisa verificou que em média, os dois grupos de pacientes 

apresentavam neutrófilos acima de 1000/ mm
3
, após a realização do protocolo, entre o 10

o 
e 

14
o
 dia, quimioterápico ocorreu a queda no número de neutrófilos para ambos os grupos, 

permanecendo os pacientes que apresentaram infecção dentro da faixa de 101 a 500/mm
3
 e os 

pacientes que não apresentaram infecção dentro da faixa de 501 a 1000/mm
3
. Sendo o número 

de neutrófilos significativamente menor no grupo de pacientes que desenvolveu infecção (p 

valor= 0,00). Logo, pode-se dizer que a baixa contagem de neutrófilos está diretamente 

associada ao desenvolvimento de infecção, nos pacientes da clínica hematológica do HUAP, 

estando de acordo com o trazido pela literatura acadêmica atual. 

 A neutropenia febril é uma complicação frequente da quimioterapia antineoplásica. 

Ocorre em 10 a 50% dos pacientes com tumores sólidos e em mais de 80% dos pacientes com 

neoplasias hematológicas, acarretando aumento da morbidade e mortalidade.
63

 O Nadir é o 

período em que ocorre a menor dosagem de leucócitos após a realização do protocolo de 

quimioterapia, acontece normalmente entre o 10
o 

e 14
o
, mas pode variar de acordo com as 

drogas utilizadas. Este é um período crítico para o desenvolvimento de neutropenia febril.
64

 

 O risco de infecção bacteriana e fúngica é inversamente proporcional à contagem de 

neutrófilos e quanto maior o período de neutropenia, maior o risco. No início da década de 

1970, ao entender-se que a taxa de mortalidade da NF era ao redor de 50% a 80%, que na 

maioria dos casos não era possível identificar um foco definido, e as culturas, geralmente, 

eram negativas, estabeleceram o uso imediato e empírico de antibióticos de amplo espectro, 

reduzindo-se a mortalidade para 10% a 40%.
65

 

 Neste estudo, evidenciou-se que a mucosite oral não mostrou significância estatística 

na associação com a infecção, este fato pode estar relacionado ao baixo número de pacientes 

que desenvolveram esta complicação. Dos 90 pacientes analisados, 13 desenvolveram 

mucosite oral. Porém, 92,3% (12) deles apresentaram infecção com uma OR de 4,6, ou seja, 

expressou uma razão de chance 4,6 vezes maior de desenvolver infecção. Verificamos 

incidência de mucosite oral em 14,4% dos pacientes estudados, dados que se aproximam 

muito dos encontrados em outros estudos. 

 A mucosite oral representa uma importante complicação estomatológica em pacientes 

com câncer, podendo constituir um risco significativo de infecções oportunistas, 

especialmente em pacientes neutropênicos. Estudos revelam que a incidência e severidade das 
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infecções em pacientes sob tratamento antineoplásico está relacionada a contagem de 

neutrófilos no sangue circulante, quanto menor o número de neutrófilos maior o risco.
66

 

 Estudo realizado em um hospital de oncologia da cidade de Juiz de Fora (MG) 

verificou que a mucosite foi a manifestação oral de maior incidência (15,5%), quando 

relacionada ao tipo de tumor, foi observada nos casos de linfoma, onde ocorreu em uma 

média de 25% nas faixas etárias de 0-10, 21-30, 61-70 e 81-90. com predominância para o 

sexo feminino. Nos casos de leucemia, apresentou maior incidência para o sexo masculino, 

em pacientes de 0-10 (27%), 11-20 (18%) e uma média de 9% nas faixas etárias de 31-40, 41-

50, 51-60, 61-70, 71-80 e 81-90 anos.
67

 

 Outra pesquisa, desenvolvida em dois centros especializados de câncer localizados em 

Teresina, Piauí, Brasil, estudou a incidência dos diferentes graus de mucosite de acordo com o 

tratamento recebido pelo paciente e identificou que todos os pacientes com grau de mucosite 

0 foram submetidos apenas a quimioterapia, assim como 76% daqueles com mucosite grau I e 

69,2% dos pacientes que apresentaram lesões grau II. Lesões mais graves, graus III (54,3%) 

ou IV (66,7%), surgiram em pacientes expostos a quimioterapia e radioterapia.
68

 

 A quimioterapia, principal tratamento utilizado na doença onco-hematológica, 

ocasionam efeitos colaterais em diversos sistemas orgânicos, entre eles, o sistema 

gastrointestinal. Náuseas, vômitos, inapetência e mucosite são os efeitos colaterais mais 

comuns nesse sistema, além do comprometimento do sistema imunológico. A mucosite 

caracteriza-se por lesões inflamatórias e/ou ulcerativas da via oral e/ou gastrointestinal, 

levando a grave desconforto que pode prejudicar a deglutição e fala. Comumente ocasionam 

baixa ingestão hídrica e alimentar, desidratação e desnutrição. O processo inflamatório, por 

vezes, ocorre em todo o trato digestivo, sendo considerado importante fator de risco para 

infecções sistêmicas, frequentemente causadas por micro-organismos da microbiota 

endógena.
69,70

 

 Nossos dados demonstraram que do total de pacientes analisados, 21 fizeram uso de 

cateter venoso central (CVC), destes, 19 (90,5%) apresentaram infecção. Porém, 12 casos 

apresentaram hemocultura positiva, na presença CVC e ausência de qualquer outro foco 

infeccioso, ou seja, 57,14% dos pacientes que utilizaram este tipo de dispositivo 

desenvolveram infecção relacionada ao mesmo, apresentando OR 4,0. Esses dados estão de 

acordo com a literatura mundial e outros estudos que apresentam o uso do CVC como 

importante fator de risco para o desenvolvimento de infecção relacionada ao cuidado em 

saúde (IRAS). 
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 A utilização de dispositivo intravascular, principalmente o CVC, é considerado o 

principal fator de risco para as infecções da corrente sanguínea, das quais aproximadamente 

90% estão relacionados ao uso do CVC. O risco de infecção relacionada ao acesso venoso 

está associado, especialmente, à técnica de inserção, à solução infundida, aos métodos de 

barreira de precaução para inserção e manipulação do cateter, ao tempo de permanência e aos 

tipos de cateteres utilizados, ou seja, diretamente associado ao cuidado em saúde. Dados 

epidemiológicos extraídos do FormSUS, formulário de notificação de indicadores nacionais, 

desenvolvido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que as unidades hospitalares 

de todo o país realizem a notificação mensal de dados sobre infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) que ocorrem nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, 

subnotificados devido à falta de adesão de muitas instituições do país, mostram o crescimento 

do número de casos de infecções da corrente sanguínea relacionadas ao CVC em UTI. Onde 

em 2012 foram notificadas 17.477 infecções; em 2013, 20.118 casos e de acordo com os 

últimos dados, 21.957 casos em 2014.
71

 

 Em Hospital Universitário de Juiz de Fora, Minas Gerais, um estudo identificou o 

CVC como principal fonte de infecção na população estudada, representando as infecções de 

29 pacientes (25,9% da população).
72

 Outra pesquisa, realizada no Hospital de Câncer I 

(INCA), a respeito de infecção em CVC de longa permanência identificou complicações em 

31 (86,1%) cateteres, de natureza infecciosa ou não. 5 (13,9%) pacientes tiveram o CVC-LP 

removido no período de internação, sendo 3 (60%) por infecção, 1 (20%) por trombose e 1 

(20%) por obstrução.
72

 

 Pacientes hospitalizados em setores de alto risco, como as clínicas oncológicas, 

apresentam maior suscetibilidade à infecção relacionada a cateter venoso central, em 

decorrência da imunossupressão causada pela terapia antineoplásica. Estes pacientes, já 

debilitados pelo tratamento, experimentam piora clínica importante diante de infecções 

relacionadas a cateter, levando ao agravamento do quadro de saúde, o que pode culminar com 

o choque séptico e óbito.
72

 

 As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), comumente relacionadas ao 

implante de um CVC, estão associadas à elevada taxa de mortalidade, a um maior tempo de 

internação e a incrementos nos custos relacionados à assistência. A mortalidade varia entre 

pacientes, conforme a existência ou não de outros fatores de risco associados, como, por 

exemplo, internação em Unidade de Terapia Intensiva, na qual a mortalidade por IPCS pode 

atingir até 69%. Estima-se que cerca de 60% das infecções relacionadas à saúde sejam 

associadas a algum dispositivo intravascular. Desse modo, são necessária adoção de medidas 
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que minimizem essas complicações, buscando a segurança dos pacientes e qualidade da 

assistência.
73

  

 O fator de risco para desenvolvimento de infecção que ficou mais evidente em nosso 

estudo foi a transfusão de concentrado de hemácias. Apresentou significativa associação 

estatística à infecção (p-valor=0,000 do teste Qui-quadrado). 36 (94,7%) pacientes que 

realizaram transfusão de CH apresentou infecção. A razão de chances para a infecção segundo 

a transfusão de concentrado de hemácias foi igual a 12,2. Estima-se que o paciente que fez 

transfusão de concentrado de hemácias tem chance de apresentar infecção 12,2 vezes maior 

do que quem não fez transfusão de concentrado de hemácias. Estes dados são amparados pela 

bibliografia e por estudos que demonstram a relação entre a transfusão de CH e a infecção. 

 A ocorrência de infecção foi associada a transfusão de concentrado de hemácias em 

estudo realizado em Israel onde 117/625 (18,7%) pacientes dependentes de transfusão 

receberam esse diagnóstico em comparação com apenas 19/157 (12,1%) dos pacientes que 

não realizaram transfusão.
74

 

 A sobrecarga de ferro no organismo causada pelas recorrentes transfusões de CH 

explica o risco aumentado de infecções, uma vez que o ferro livre na corrente sanguínea tem 

efeito direto no crescimento de bactérias e fungos. Alguns agentes infecciosos são capazes de 

obter ferro para o crescimento, a partir do seu hospedeiro. O excesso de ferro livre pode, 

também, aumentar a lesão na mucosa e prejudicar os sistemas celulares de defesa 

imunológica, causando uma disfunção natural do corpo contra as infecções.
57

 

 O óbito ocorreu em 39 (43,3%) dos 90 pacientes avaliados. Não houve diferença 

significativa entre as incidências de óbito nos grupos feminino e masculino (p-valor=0,233 do 

teste qui-quadrado). A incidência de óbito foi alta entre os pacientes com Leucemia Linfoide 

Crônica (66,7%), Leucemia Mielóide Aguda (64,3%) e Mieloma Múltiplo (63,2%), Linfoma 

não Hodgkin (36,1%). Nenhum óbito foi registrado entre os casos de Linfoma Hodgkin. 

 Foram estimados 200 mil óbitos (2,4% do total de óbitos) por LNH no mundo para o 

ano de 2012. Desses, cerca de 67% dos óbitos ocorrem em regiões menos desenvolvidas, 

refletindo assim uma sobrevida baixa da doença. No caso da Leucemia foram estimados 265 

mil óbitos no mundo, no mesmo ano. A mortalidade mais elevada no caso das leucemias, 

refletem um pior prognóstico da doença.
1
 

 A causa de óbito mais comuns evidenciadas em nosso estudo foi a Sepse (53,9% dos 

casos de óbito), infecção acompanhada de uma reação inflamatória aguda com manifestações 

sistêmicas associadas à liberação, na corrente sanguínea, de numerosos mediadores 

endógenos de inflamação, acompanhado de dois ou mais dos seguintes sinais: temperatura > 
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38  C ou < 36  C, frequência cardíaca > 90 bpm, frequência respiratória > 20 respirações/min 

ou pressão parcial arterial de dióxido de carbono (PaCO2) < 32 mmHg, Contagem de 

leucócitos > 12.000 células/μl ou < 4.000 células/μl ou > 10% de formas imaturas;
75

 ou 

choque séptico (28,2% dos casos de óbito), é a sepse acompanhada por sinais de falência de 

um ou mais órgãos. Insuficiência cardiovascular é tipicamente manifestada por hipotensão; 

insuficiência respiratória, por hipoxemia; insuficiência renal, por oligúria; e insuficiência 

hematológica, por coagulopatia e hipoperfusão de órgãos com hipotensão que respondem 

precariamente à reanimação inicial com líquidos.
75

 

 Além destes, também foram registradas as seguintes causas: hemorragia por 

plaquetopenia; infecção pulmonar, congestão pulmonar, insuficiência respiratória, 

insuficiência cardíaca; insuficiência respiratória, pancreatite aguda medicamentosa e 

pneumonia. Nota-se, portanto, uma relação entre os processos infecciosos com a ocorrência 

de óbitos. O sistema hematológico afetado pela toxicidade do tratamento quimioterápico, a 

consequente mielossupressão observada na doença onco-hematológica elevam a 

susceptibilidade do paciente para o desenvolvimento dos quadros infecciosos. A taxa de 

mortalidade de pacientes adultos com neoplasia, que apresentem bacteremia é de 18 a 

42%.
37,63

 

 Os teste qui-quadrado apontaram significativas diferenças entre as incidências de óbito 

no grupo de pacientes com tratamento inicial ambulatorial e em internação (p-valor=0,041). A 

razão de chances para o óbito em relação a internação foi igual a 2,42. Estima-se que o 

paciente em internação tem chance de vir a óbito 2,2 vezes maior do paciente que estava em 

tratamento ambulatorial, o intervalo de confiança da razão de chances é igual a (1,03; 5,69). 

Na literatura, encontramos amparo para os nossos achados. O ambiente hospitalar submete o 

paciente neutropênico a um maior risco de desenvolver infecção, pois é submetido a vários 

procedimentos invasivos, punções venosas, cateteres e dispositivos além de um ambiente com 

diversos microorganismos multirresistentes.
76 

 

 Os cuidados realizados pela equipe de enfermagem na prevenção de infecção foram 

registrados para apenas 60 pacientes (66,7% da amostra) sendo mais frequente a Troca de 

cateter venoso periférico (CVP) a cada 72 horas, que aparece nos registros de 48,9% dos 

pacientes. 24%(21) do total de pacientes utilizou CVC porém, a troca de curativos foi relatada 

em apenas 14,4% deles e a avaliação desses cateteres em somente 8,9%, curativo de lesão por 

pressão em 3,3%, troca de cateter vesical em 2,2%. 

 A totalidade dos pacientes realizou tratamento quimioterápico, portanto 100% deles 

fizeram uso de perfusores, extensores de duas ou três vias, equipos macrogotas, equipos para 
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bomba infusora e outros. Contudo, a desinfecção de conexões e trocas de equipos foram 

registrados somente em 1,1% dos pacientes. Esses dados evidenciam claramente que a equipe 

de enfermagem constituída por auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros, no período 

avaliado, não realizaram registro de suas atividades realizadas. E inferem a necessidade da 

implementação de protocolos que privilegiem as técnicas assépticas corretas, a adoção 

adequada dos períodos de trocas dos cateteres e dispositivos, além de treinamento dos 

profissionais para o uso adequado das tecnologias. 

 Em pesquisa realizada, sobre registros de Enfermagem, em um Hospital Pediátrico de 

Ensino do município de Natal/RN constatou-se que com relação aos registros de 

procedimentos de enfermagem, apenas 6 (26%) anotações possuíam essa informação. O 

estudo mostrou a deficiência dos registros de enfermagem, embora por legislação seja direito, 

dever e responsabilidade do enfermeiro registrar informações relativas ao processo de cuidar 

do indivíduo, no prontuário e em outros documentos próprios da enfermagem.
77

 

 O registro, como parte integrante do Processo de Enfermagem, se destaca como fator 

de importância, pois representa a possibilidade de comunicação permanente entre os 

profissionais da equipe de saúde, é utilizado como meio de proteção legal e administrativa 

para o enfermeiro e favorece a visibilidade do trabalho da equipe de Enfermagem. Entretanto, 

nota-se ainda que os registros de enfermagem são incompletos e insuficientes e a atuação da 

equipe de enfermagem, rotineiramente, não é documentada de forma adequada. Essa 

deficiência pode ser atribuída a vários fatores como equipe de enfermagem reduzida, 

sobrecarga de trabalho, ausência de formas estruturadas e sistematizadas que facilitem e 

viabilizem a realização do registro.
78

 

 Em relação a utilização de medidas medicamentosas combinadas com cuidados de 

enfermagem para prevenção de infecção, observou-se que somente 38,8% da amostra recebeu 

a combinação das duas medidas. A incidência de infecção neste grupo foi de 93,9% (31 casos 

de infecção). Entre os pacientes que não receberam as duas medidas, a incidência de infecção 

foi significativamente menor, 33 (33,5%) ocorrências de infecção dentre os 52 casos (p-

valor=0,001). Preocupantemente, conclui-se que as duas medidas não tiveram efeito protetor 

contra a infecção e que, pelo contrário, os pacientes que receberam as duas medidas 

apresentam chances 8,9 vezes maior de desenvolver infecção do que aqueles que não 

receberam as medidas. 

 Devido ao baixo índice de registros encontrados nos prontuários dos pacientes, tanto 

por parte da equipe de enfermagem quanto dos outros profissionais, inclusive da equipe 

médica, levando a uma escassez de dados a respeito dessa variável modificadora de efeito, 
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não é possível afirmar que as medidas preventivas aumentaram os índices de infecções. 

Podemos cogitar que a enfermagem deixou de registrar os cuidados realizados aos pacientes 

mais estáveis, com menos riscos de desenvolverem infecção e que registraram com maior 

frequência os cuidados realizados a pacientes que já se apresentavam infectados, por estarem 

mais instáveis, mereceram uma maior atenção da equipe na realização dos registros. 

 Mas podemos, também, inferir que os pacientes que receberam os cuidados de 

enfermagem combinados com medicamentos preventivos, apresentaram maior incidência de 

infecção devido à erros ou dificuldades na realização das técnicas de forma adequada, 

respeitando os princípios científicos e assépticos. Podemos entender que os procedimentos 

realizados por qualquer membro de profissionais da equipe de saúde; médicos, cirurgiões, 

equipe de enfermagem, residentes, acadêmicos e outros, estejam levando contaminação aos 

pacientes, que apresentando o sistema imunológico deprimido, desenvolvem a infecção com 

maior facilidade. 

 Tratando-se dos protocolos quimioterápicos observou-se que os mesmos eram muito 

diversificados. O tratamento que mais se repetiu teve frequência de apenas 6,7% (6) dos 

casos. Isso se deu devido o grande número de doenças onco-hematológicas avaliadas. 

Dependendo do tipo e estadiamento da doença, estado de saúde geral do paciente, tratamentos 

prévios e objetivo do tratamento, diferentes drogas antineoplásicas podem ser indicadas 

individualmente ou combinados. 

 Somente na LLC os medicamentos quimioterápicos mais comumente utilizados são: 

vincristina, daunorrubicina, citarabina, L-asparaginase, etoposídeo, teniposídeo, 6-

mercaptopurina, metotrexato, ciclofosfamida, prednisona, dexametasona.
 
O tratamento da 

LMA normalmente se divide em duas ou três fases: Indução, primeira fase do tratamento que 

tem o objetivo de eliminar os blastos (células de leucemia) do sangue e reduzir seu número na 

medula óssea; Consolidação, administrada após a recuperação da indução, com o objetivo de 

reduzir as células leucêmicas remanescentes; e a Manutenção que consiste em administrar 

uma baixa dose de determinado medicamento por um período prolongado, meses ou até anos. 

As drogas mais utilizadas no tratamento da LMA são: cladribina, fludarabina, topotecano, 

etoposídeo, 6-TG, hidroxiuréia, metotrexato, 6-MP, azacitidine e decitabine.
79 

Outras doenças 

onco-hematológicas podem requerer esses ou outros medicamentos quimioterápicos. Diante 

do exposto, no presente estudo, não foi possível realizar associações estatísticas entre o 

protocolo quimioterápico realizado e o desenvolvimento de infecção. 

 Todos esses fatores apontam para a necessidade de implementação de estratégias para 

que a equipe de enfermagem obtenha subsídios que amparem a realização de um cuidado 
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especializado, comprometido com as melhores evidências. e direcionado para a prevenção da 

infecção. Com este objetivo, propomos a construção de um protocolo assistencial que aborde 

os fatores identificados como prevalentes neste estudo. Pois a assistência de enfermagem com 

suporte teórico e padronização adequados favorece o exercício profissional livre de imperícia, 

negligência ou imprudência, resguardando, também, os profissionais de problemas legais e 

éticos. 
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6 PRODUTO: PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS PARA PREVENÇÃO DE 

INFECÇÃO: PRINCIPAIS FATORES DE RISCO INTRÍNSECOS E 

EXTRÍNSECOS 

 

 A partir dos principais fatores de riscos intrínsecos e extrínsecos associados à 

infecção, evidenciados em nosso estudo verificou-se a necessidade de elaboração de quatro 

protocolos assistenciais para prevenção de infecção em pacientes onco-hematológicos 

baseados nas melhores práticas e recomendações nacionais e internacionais evidenciadas na 

literatura científica, bem como na viabilidade de aplicação e facilidade de aderência pela 

equipe de saúde.  

Os protocolos devem ser construídos baseados em evidências, aliadas às experiências 

do profissional, considerando-se a realidade local e a preferência do cliente e respeitando os 

princípios éticos e legais da profissão.
12

 Assim sendo, neste estudo os protocolos são 

entendidos como instrumentos de gestão do cuidado, pois possibilitam aos gestores e 

profissionais a adoção das melhores práticas no que se refere a organização, implementação e 

avaliação das ações de cuidado de acordo com os problemas apresentados na prática, sejam 

eles relacionados a estrutura, processo e/ou resultado dessas ações.   

Neste contexto, entende-se que as ações de gerência do cuidado voltadas à diminuição 

ou minimização dos fatores de risco para o desenvolvimento de infecção, um evento adverso 

grave em pacientes com neutropenia envolvem além das ações de cuidado direto, ações de 

cuidado indireto relacionadas à estrutura do ambiente terapêutico no cenário hospitalar.  

 O ambiente hospitalar pode representar um aumento no risco de infecção em pacientes 

neutropênicos uma vez que os mesmos são expostos a microrganismos multirresistentes e a 

realização de diversos procedimentos invasivos.
63

 De forma geral os hospitais não apresentam 

estrutura física adequada para a internação destes pacientes. Logo, é de extrema importância a 

observação de pontos fundamentais no ambiente de internação dos pacientes com 

neutropenia. 

 Desta forma, apresentamos aspectos fundamentais que devem ser observados no 

ambiente de internação de pacientes com neutropenia, buscando minimizar a transmissão de 

infecção e oferecer um cuidado seguro e de qualidade: 

- É recomendado uso de filtro HEPA com taxa de filtração do ar superior a 12 trocas 

por hora quando houver expectativa de neutropenia prolongada.
80,81,82

 

- O filtro HEPA portátil pode ser utilizado e deve ser colocado no centro do 

quarto.
80,81,82
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- Os quartos devem possuir fluxo de ar direto, entrando ar de um lado e saindo pelo 

lado oposto.
80,82

 

- Os quartos devem ser bem vedados (ao redor das janelas, portas e parte elétrica) 
80,82

. 

- As plantas e as flores secas ou frescas não devem ser permitidas nos quartos de 

pacientes neutropênicos hospitalizados.
80,82 

- Evitar o acesso de pássaros aos dutos de ventilação.
80

 

- Pisos, tetos, rodapés, mobiliário e outros materiais devem ter superfície lisa, não 

porosa e passíveis de limpeza.
80

  

- No banheiro, evitar a instalação de vasos sanitários com caixa acoplada pela 

dificuldade de limpeza.
80

 

- Pacientes devem evitar áreas de construção e reforma, assim como profissionais de 

saúde e visitantes.
80

 

- A limpeza dos quartos deve ser realizada seguindo o protocolo descrito pela 

comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) e do serviço de higiene do hospital.
80

 

- Deve ser realizada desinfecção de tanques de água, lavatórios e torneiras.
80

 

- Pacientes não devem ser expostos a atividades que levem a aerosolização de esporos 

fúngicos, como o uso de aspirador de pó.
82

 

- Quando apropriado, precauções de contato, gotículas e/ou aerossóis devem ser 

instituídas.
82

 

Em caso de necessidade de construção ou reforma do setor de internação de 

pacientes neutropênicos, cuidados especiais devem ser tomados: 

- Medidas de controle de dispersão de poeira devem ser intensificadas: 

- Estabelecer fluxo adequado de entrada/saída dos trabalhadores da área em 

construção.
80,82

 

- Os trabalhadores da obra devem trocar de roupa e umidificar os sapatos, com panos 

úmidos, antes de sair desta área.
82

 

- Proporcionar a vedação adequada da área, uso de paredes provisórias.
82

 

- Manter as saídas de emergência vedadas ou com uso de filtros (HEPA portátil).
82

 

- O transporte de entulho deve ocorrer de forma planejada, em carros fechados ou em 

sacos lacrados.
82

 

- Realizar limpeza frequente da área próxima à construção.
82

 

- A abertura ou fechamento de portas ou de outras barreiras que levem à entrada de 

poeira na área de cuidado dos pacientes deve ser minimizada.
82

 

- Utilizar entradas, saídas, corredores e elevadores específicos para a construção.
82
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- O ar da área de construção deve ter, preferencialmente, sistema de exaustão para o 

lado externo do hospital ou ser filtrado com filtros HEPA.
80,81,82

 

- Após construção ou reforma, a área deve receber limpeza minuciosa antes da 

utilização pelo paciente.
82

 

 Aliado as condições do ambiente de cuidado hospitalar, a implementação de 

protocolos assistenciais, permitem a sistematização do cuidado oferecido, facilitam a tomada 

de decisões, padronizam as ações, melhoram a qualificação dos profissionais, permitem uso 

mais racional dos recursos materiais e humanos, servindo de instrumento de fácil consulta nas 

ações cotidianas, desenvolvimento de indicadores, comunicação profissional e melhor 

gerenciamento do cuidado.
12,80

 

 Com o objetivo de oferecer uma assistência qualificada, embasada em evidências 

científicas, padronizada, livre de efeitos adversos e com olhar preventivo, foram elaborados os 

seguintes Protocolos assistenciais: Protocolo assistencial de cuidados gerais a pacientes com 

neutropenia para prevenção de infecção, Protocolo assistencial para prevenção de infecção 

relacionada a mucosite oral, Protocolo assistencial para prevenção de infecção relacionada a 

inserção de cateter venoso central e Protocolo assistencial para prevenção de infecção 

relacionada a transfusão de concentrado de hemácias. 

 

  



89 

 

6.1 PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE CUIDADOS GERAIS A PACIENTES COM 

NEUTROPENIA: PREVENÇÃO DE INFECÇÃO 

 

A neutropenia é considerada o principal fator de risco para desenvolvimento de 

infecção. Ela é caracterizada pela diminuição de células brancas do sangue, sendo um dos 

principais Eventos Adversos da quimioterapia antineoplásica e o que mais interfere na 

dosagem dos quimioterápicos. A ocorrência de neutropenia está associada ao aumento da 

mortalidade, morbidade e custos do tratamento.
83,84

 Consideramos neutropenia, os valores de 

referência apresentados anteriormente no capítulo 2 e reproduzido no quadro 3 que se segue. 

 

Quadro 3 – Valores de referência para classificação dos casos de neutropenia em moderada, 

severa e profunda. Niterói, 2017. 

NEUTROPENIA 

Nº NEUTROFILOS/mm
3
 

MODERADA SEVERA PROFUNDA 

˃500 e ˂ 1000 ˃100 e ≤ 500 ≤ 100 

Fonte: León LC. Infecciones en huéspedes inmunocomprometidos. Rev méd hered. 2013.
6 

 

Outro aspecto a ser destacado no início deste protocolo diz respeito às recomendações 

gerais a serem adotadas pelos profissionais antes de prestar cuidado direto a pacientes com 

neutropenia, a saber: (1) Unhas postiças não devem ser utilizadas
82

; (2) Unhas devem ser 

mantidas curtas e limpas
82

; (3) Anéis e outros itens utilizados nas mãos podem facilitar o 

crescimento de microrganismos patogênicos e devem ser evitados
82

; (4) Profissionais de 

saúde com doenças transmissíveis por aerossóis, gotículas ou contato direto devem ser 

afastadas do contato com os pacientes.
82

 

A representação gráfica do protocolo assistencial de cuidados gerais a pacientes 

neutropênicos é apresentada na figura 13 e na sequência os elementos que constituem o 

processo assistencial são descritos detalhadamente. 
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Figura 13 – Fluxograma do protocolo assistencial de cuidados gerais a pacientes 

neutropênicos para prevenção de infecção. Niterói, 2017. 

 

 

 

Início do Processo de Trabalho 

O início do processo se dá por meio da avaliação diária dos exames laboratoriais de cada 

paciente pelo enfermeiro plantonista. Este profissional é responsável pelo planejamento diário 

dos cuidados de enfermagem a serem implementados individualmente para cada paciente.  

 

 

 

Avalia Exames Laboratoriais 

A partir da avaliação da contagem de neutrófilos por mm
3 

de sangue, identifica-se a 

presença de neutropenia em cada paciente e a necessidade de implementação de cuidados de 

enfermagem específicos. 
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Examina o Paciente 

O exame clínico e físico do paciente, aliados aos resultados de exames laboratoriais 

formam embasamento para a realização dos diagnósticos e prescrições dos cuidados de 

enfermagem, individualizados. O exame diário do paciente permite, ainda, que sinais e 

sintomas de infecção sejam identificados precocemente permitindo início rápido do 

tratamento e uma melhor evolução do quadro infeccioso. 

 

Realiza Prescrição de Enfermagem 

O enfermeiro prescreve cuidados de enfermagem direcionados à prevenção de infecção, 

de acordo com as necessidades apresentadas por cada paciente: 

  1) Cuidados Gerais 

- Realizar higiene das mãos com água e sabão ou utilizar solução antisséptica 

alcoólica, antes de contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, 

após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com paciente e após contato com 

áreas próximas ao paciente.
85,86,87,88

 

- Usar luvas quando for previsto o contato com sangue, secreções ou outros 

materiais potencialmente contaminados, além do contato com mucosas ou pele não íntegra.
89

  

- O uso de luvas não suplanta a necessidade da higiene das mãos e esta deve ser 

realizada, também, ao colocar e retirar as luvas.
88,89

  

- Luvas devem ser trocadas entre o manejo de dois pacientes e também entre o 

cuidado de uma região contaminada para uma região limpa.
89 

- As precauções de barreira padrão devem ser seguidas para todos os pacientes 

e o isolamento específico da infecção deve ser usado para pacientes com certos sinais ou 

sintomas.
83,90

 

- Verificar sinais vitais de 6/6h, atentando para sinais de infecção como 

taquipnéia, dispneia, hipotensão, taquicardia e FEBRE. 

  - EM CASO DE FEBRE (Duas verificações de temperatura igual ou acima de 

37,8
o
C ou uma verificação de temperatura igual ou acima de 38,0

o
C). ALERTA → 

COMUNICAR IMEDIATAMENTE À EQUIPE MÉDICA.
80,83,,90 

2) Cuidados de Higiene 

  - Auxiliar ou realizar higiene corporal com sabonete neutro.
89 

  - Orientar, auxiliar ou realizar higiene íntima a cada diurese ou evacuação com 

água e sabonete neutro.
89 
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  - Orientar, auxiliar ou realizar higiene oral com escova de cerdas macias e 

creme dental não abrasivo.
87,89 

  - Orientar ou auxiliar bochecho com solução de clorexidina 0,12% sem álcool 

após cada refeição.
89 

  - Realizar higiene oral com gaze embebida em solução de clorexidina 0,12% 

sem álcool, duas vezes ao dia, em pacientes sedados ou em coma.
87,89 

  - Realizar a exame diário dos potenciais sítios de infecção (cavidade oral, 

dentição, períneo, orifício anal, inserção de cateter) em busca de fissuras, lesões e sinais de 

inflamação como calor, rubor ou presença de secreção.
89 

  - Termômetros retais, clister, supositórios e exames retais devem ser evitados.
89 

  3) Cuidados com Punção Venosa Periférica 

  A) Higienizar as mãos antes e após a inserção de cateteres e para qualquer tipo 

de manipulação dos dispositivos.
85,88 

- Utilizar água e sabão quando as mãos estiverem visivelmente sujas.
88 

- Utilizar solução alcoólica quando as mãos não estiverem visivelmente 

sujas.
85,88 

- O uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos.
88 

B) Selecionar cateter periférico de menor calibre possível para atender às 

necessidades da terapia medicamentosa indicada.
88 

- Proceder escolha das veias para canulação periférica. Preferencialmente as 

veias das superfícies dorsal e ventral dos antebraços.
88 

- Evitar região de flexão, membros comprometidos por lesões como feridas 

abertas, infecções nas extremidades, veias já comprometidas (infiltração, flebite, necrose), 

áreas com infiltração e/ou extravasamento prévios, áreas com outros procedimentos 

planejados.
88 

C) Preparar a pele para a punção 

- Em caso de sujidade visível no local, removê-la com água e sabão antes da 

aplicação do antisséptico.
85,88 

- Realizar remoção dos pelos, quando necessária, com tricotomizador elétrico ou 

tesouras.
88,89 

- Realizar fricção da pele com solução a base de álcool: gluconato de clorexidina 

> 0,5% ou álcool 70%, por meio de movimentos de vai e vem.
84,85,88 
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- Não tocar o sítio de inserção do cateter intravascular após a aplicação do 

antisséptico (técnica do no touch). Em situações onde se previr necessidade de palpação do 

sítio calçar luvas estéreis.
88 

- Aguardar a secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à 

punção.
84,88 

- Utilizar um novo cateter periférico a cada tentativa de punção no mesmo 

paciente.
 88 

D) Utilizar cobertura estéril 

- Utilizar membrana transparente semipermeável ou cobertura semioclusiva 

(gaze e fita adesiva estéril).
88 

- Utilizar gaze e fita adesiva estéril apenas quando a previsão de acesso for 

menor que 48h. Caso a necessidade de manter o cateter seja maior que 48h não utilizar a gaze 

para cobertura devido ao risco de perda do acesso durante sua troca.
 88

  

- Não trocar a cobertura em intervalos pré-estabelecidos.
88 

- Trocar a cobertura imediatamente se houver suspeita de contaminação e 

sempre quando úmida, solta, suja ou com a integridade comprometida.
88

  

- Manter técnica asséptica durante a troca do cateter.
88 

- Proteger o sítio de inserção e conexões com plástico durante o banho.
88,89 

- Utilizar solução de cloreto de sódio 0,9% isenta de conservantes para flushing 

e lock dos cateteres periféricos.
88 

- Não utilizar soluções em grandes volumes (como, por exemplo, bags e frascos 

de soro) como fonte para obter soluções para flushing.
88 

E) Avaliar o sítio de inserção do cateter periférico e áreas adjacentes quanto à 

presença de rubor, edema e drenagem de secreções por inspeção visual e palpação sobre o 

curativo intacto e valorizar as queixas do paciente em relação a qualquer sinal de desconforto, 

como dor e parestesia.
88 

- A frequência ideal de avaliação do sítio de inserção é a cada quatro horas ou 

conforme a criticidade do paciente.
88 

- Pacientes em unidades de internação: avaliar uma vez por turno.
88 

- Pacientes de qualquer idade em estado crítico, sedados ou com déficit 

cognitivo: avaliar a cada 1 – 2 horas.
88 

F) Remover o cateter periférico tão logo não haja medicamentos endovenosos 

prescritos e caso o mesmo não tenha sido utilizado nas últimas 24 horas.
88 
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- Remover o cateter periférico na suspeita de contaminação, complicações ou 

mau funcionamento.
88 

- Realizar troca do cateter periférico a cada 96 h, adotadas as boas práticas 

recomendadas de avaliação rotineira e frequente das condições do paciente, sítio de inserção, 

integridade da pele e do vaso, duração e tipo de terapia prescrita, integridade e permeabilidade 

do dispositivo, integridade da cobertura estéril e estabilização estéril.
88 

4) Cuidados com Manipulação de Cateteres Venosos Profundos Não 

Tunelizados e Semi-implantados 

- Usar gaze e fita adesiva estéril ou cobertura transparente semipermeável 

estéril para cobrir o sítio de inserção.
73,88,91,92 

- Em caso de sangramento ou diaforese excessivos, preferir gaze e fita adesiva 

estéril a coberturas transparentes.
73,88,91,92 

- Realizar a troca da cobertura com gaze e fita adesiva estéril a cada 48 horas e 

a troca com a cobertura estéril transparente a cada sete dias.
88

 

- Realizar a troca de qualquer tipo de cobertura imediatamente, independente 

do prazo, se estiver suja, solta ou úmida.
73,88,91,92 

- Proteger as coberturas, cateteres e conexões com plástico ou outro material 

impermeável durante o banho.
88,89 

- Avaliar no mínimo uma vez ao dia o sítio de inserção dos cateteres centrais, 

por inspeção visual e palpação sobre o curativo intacto.
88,89 

- Remover cateteres desnecessários.
73,87,88,91,92 

- Não realizar troca pré-programada dos cateteres centrais, ou seja, não 

substituí-los exclusivamente em virtude de tempo de sua permanência.
88 

5) Cuidados com Manipulação de Cateter Venoso Totalmente Implantável 

- Realizar punção do reservatório (port) com agulha angulada, própria para uso 

na membrana do reservatório (agulha tipo Huber).
88 

- Realizar antissepsia da pele com gliconato de clorexidina alcoólica > 0,5% 

antes de puncionar o reservatório.
84,85,88 

- Utilizar máscara cirúrgica (profissional e paciente), e luvas estéreis, 

obedecendo à técnica asséptica.
88,89 

- Manter a agulha por até sete dias, protegida por cobertura estéril, garantir 

estabilização da fixação, evitando mobilização da agulha tipo Huber.
88
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6) Cuidados com Manipulação de Conexões e Troca de Equipos 

- Realizar desinfecção das conexões, conectores valvulados e ports de adição 

de medicamentos com solução antisséptica a base de álcool, com movimentos aplicados de 

forma a gerar fricção mecânica, de 5 a 15 segundos.
73,84,85,91,92,93 

- Os equipos e dispositivos complementares devem ser trocados sempre nas 

trocas dos cateteres venosos (periférico e central).
73,88,91,92 

- Minimizar o uso de equipos e extensões com vias adicionais.
73,88,91,92

  

- Trocar equipos de infusão contínua a cada 96 horas.
88 

- Trocar equipos de administração intermitente a cada 24 horas.
88

  

- Trocar o equipo e dispositivo complementar de nutrição parenteral a cada 

bolsa.
88,94 

- Trocar o equipo e dispositivo complementar de administração de 

hemocomponente a cada bolsa.
88 

- Evitar a desconexão do equipo do hub do cateter ou conector.
73,84,91,92,93 

- Proteger a ponta do equipo de forma asséptica com uma capa protetora estéril, 

de uso único, caso haja necessidade de desconexão.
88

 

- Manter exclusiva a via para administração da nutrição parenteral.
88,94 

- Cobrir o cateter venoso periférico ou central, com material impermeável 

durante o banho.
88 

 

Orienta o Paciente e Familiares  

Sobre sua condição de neutropenia e implicações da mesma: 

  - A neutropenia significa estar com o sistema imunológico debilitado, o que 

aumenta muito o risco de adquirir infecção e para preveni-la o paciente deve: 

  - Higienizar as mãos antes e após cada refeição.
85,86,87,89 

  - Higienizar as mãos após diurese e evacuação.
85,86,89 

  - Realizar higiene corporal diária com sabonete neutro.
86,89 

  - Realizar escovação dentária com escova de cerdas macias e creme dental não 

abrasivo.
89 

  - Não utilizar fio dental.
89 

  - Mulheres menstruadas não utilizar absorventes internos.
89 

  - Não ingerir alimentos crus e nem trazidos de casa.
89,95 

  - Ingerir somente a água mineral oferecida pelo hospital.
89,95 
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  - Não devem receber visitas ou permanecer com acompanhantes que estejam 

portando alguma doença que possa ser transmissível pelo contato, como resfriados, gripes, 

pneumonia, escabiose e outras.
89  

  - Orientar todos os visitantes sobre as normas de higiene das mãos e os 

procedimentos de isolamento.
86,87,89 

- O número de visitantes (por vez) deve ser restrito a um número que permita 

avaliação e educação apropriadas.
89 

  - Evitar contato com crianças pequenas, que frequentam creches e estão 

expostas a grande número de agentes infecciosos.
89

 

  - Não receber e não manter flores naturais no ambiente.
84,89 

  - Não manter contato físico com outros leitos, pertences e pacientes da 

enfermaria.
84,89 

 

Monitora a Evolução do Paciente 

Acompanha a evolução clínica do paciente e a resposta do mesmo aos cuidados de 

enfermagem implementados e ao tratamento medicamentoso, através de exame físico, 

avaliação de exames laboratoriais, atentando para o surgimento de sinais e sintomas de 

infecção. E comunica à equipe médica qualquer intercorrência ou agravo na condição do 

paciente. 

 

Paciente Apresenta Febre? 

Coleta 02 amostras de hemocultura e inicia antibióticoterapia, previamente prescrita 

pela equipe médica.
80,90

 

Procedimento para coleta de hemocultura:
96,97,98

 

  - Realizar higiene das mãos com água e sabão 

  - Coletar 02 amostras por punção periférica em sítios de punção diferentes. 

  - Identificar os frascos com nome do paciente, leito, hora e punção (1
a 
e 2

a
) 

  - Calçar luvas de procedimento 

  - Remover lacre e realizar assepsia da tampa de borracha do frasco de 

hemocultura com gaze estéril embebida em solução com gluconato de clorexidina alcoólico a 

0.5%; 

- Solicitar que o paciente feche a mão, instalar o garrote, aproximadamente há 

4 cm acima do local escolhido para coleta do sangue; 
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- Calçar luva estéril; 

- Realizar a antissepsia da pele com clorexidina alcoólica 0,5%, aplicar o 

antisséptico com gaze estéril em sentido “caracol”, do centro para a periferia, trocar a gaze a 

cada antissepsia do local, esperar secar por 30 segundos; 

- Realizar punção do local escolhido; 

- Aspirar a quantidade de sangue necessária ao exame (10 ml para cada frasco); 

- Injetar o sangue no frasco contendo meio de cultura e homogeneizar 

levemente; 

- Misturar o conteúdo dos frascos por inversão; 

- Recolher o material, desprezando a agulha; 

- Realizar higiene das mãos; 

- Encaminhar o material ao laboratório. 

 

Apraza e Carimba Prescrição Médica 

As prescrições médicas são aprazadas considerando-se as interações medicamentosas, 

de forma que medicamentos que apresentem incompatibilidades sejam administrados em 

horários diferentes e que os antibióticos, antifúngicos e antivirais sejam administrados o mais 

precocemente. O Enfermeiro carimba as prescrições aprazadas utilizando abreviatura da 

categoria profissional, nome completo, sigla do COREN acompanhada da sigla da Unidade da 

Federação onde está sediado o Conselho Regional, seguida do número da inscrição.
99 

 

Registra e Evolui em Prontuário 

Data, hora, nome do paciente, diagnóstico médico, tempo de internação, condição 

clínica e física do paciente, os sinais e sintomas apresentados, fatores de riscos para infecção 

apresentados, diagnósticos de enfermagem levantados, prescrição de enfermagem, 

orientações, cuidados de enfermagem e procedimentos realizados, inclusive coleta de 

hemocultura, realizados e a resposta clínica do paciente a estes cuidados. 

 

Fim do Processo 

Transmite ao enfermeiro que assumirá o plantão, informações sobre o estado geral do 

paciente, exames realizados e ou pendentes, intercorrências e intervenções realizadas. 
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Início do Processo 

O processo se inicia com a avaliação dos exames laboratoriais pela equipe médica. Esta 

equipe de profissionais é responsável pelo tratamento médico do paciente, prescrição de 

medicamentos, solicitação de exames, pareceres de outras especialidades quando necessário. 

 

Avalia Exames Laboratoriais 

Identifica a neutropenia através da análise da neutropenia nos exames laboratoriais 

realizados, em média, a cada 48h. 

 

Examina o paciente  

E identifica a necessidade de tratamento medicamentoso, a partir dos fatores de riscos 

para desenvolvimento de infecção presentes em cada paciente. 

- Realiza a higiene das mãos nos cinco momentos:
85 

1) Antes de contato com o paciente 

2) Antes da realização de procedimento asséptico 

3) Após risco de exposição a fluidos corporais 

4) Após contato com o paciente 

5) Após contato com as áreas próximas ao paciente 

Confecciona a Prescrição 

Médica, quando indicado, prescrevendo medicamentos que serão utilizados na 

prevenção de infecção: 

- Fator estimulante de colônias de granulócitos: estimula a produção de neutrófilos, 

diminuindo o tempo de neutropenia;
90,100,101 

- Ciprofloxacina ou Levofloxacina: para prevenção de infecção bacteriana;
80,90 

- Aciclovir: para prevenção de infecção viral;
 80,90 

- Fluconazol: para profilaxia de infecção fúngica;
80,90 

- Em caso de FEBRE, coletar 02 amostras de hemocultura e iniciar cefepime 

imediatamente.
80,90 
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Registra em Prontuário 

Data, hora, nome, diagnóstico, evolução do paciente, intercorrências e condutas. Assina e 

carimba. 

 

 

 

Recebe a Prescrição de Enfermagem 

E realiza os cuidados prescritos pelo enfermeiro, com o objetivo de prevenção de 

infecção, mantendo uma assistência livre de danos ao paciente. 

- Realiza a higiene das mãos nos cinco momentos. 

 

Recebe a Prescrição Médica 

Separa os medicamentos conforme horário aprazado e realiza a diluição dos 

medicamentos a cada horário prescrito. 

- Realiza a higiene das mãos antes e depois da diluição dos medicamentos. 

 

Administra os Medicamentos  

Prescritos de acordo com o aprazamento e observando todas as técnicas e cuidados de 

assepsia e antissepsia. 

- Realiza higiene das mãos antes e após a administração dos medicamentos. 

 

Acompanha a Evolução  

Do paciente e comunica ao enfermeiro, qualquer intercorrência ou agravo no quadro 

clínico do mesmo, observando sinais e sintomas como FEBRE, TAQUICARDIA, 

TAQUIPNÉIA, CALAFRIOS. 

 

Registra 

- Nome do paciente. 

- Data e hora. 

- Todos os procedimentos e cuidados realizados ao paciente. 

- Todos os medicamentos e horários realizados. 

- Intercorrências ocorridas e as medidas tomadas. 
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- Os horários e sinais vitais verificados. 

 

Fim do Processo 

O processo finaliza com os registros dos dados e a passagem de plantão, onde são 

transmitidas todas as informações para o profissional que iniciará suas atividades no próximo 

turno. 

 

 

 

Recebe a Prescrição Médica 

O Nutricionista verifica prescrição de dieta para neutropênico, no caso do paciente estar 

apresentando contagem baixa de neutrófilos. 

- Realiza a higiene das mãos nos cinco momentos. 

 

Orienta o Paciente 

O paciente em relação ao tipo de dieta que será fornecida – dieta para neutropênico: 

- Não contém alimentos crus.
94,95 

- Não contém módulos com probióticos.
94,95 

- Água mineral. 

- Não trazer alimentos de casa devido risco de contaminação. 

Fornece Dieta 

Para pacientes neutropênicos, de acordo com as necessidades nutricionais e 

preferências de cada paciente. 

 

Registra 

Data hora, nome, peso, altura condições e necessidades nutricionais do paciente. 

Registra a aceitação da dieta e as orientações realizadas. 
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6.2 PROTOCOLO ASSISTENCIAL PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO 

RELACIONADO À MUCOSA ORAL PREJUDICADA (MUCOSITE) 

 

 A mucosite é um dos efeitos colaterais mais significativos no tratamento das 

neoplasias. Constitui uma condição resultante da inflamação da mucosa oral ou do trato 

gastrointestinal pela ação de medicamentos quimioterápicos ou radiação ionizante. Pode 

aparecer no início da terapia e geralmente é caracterizada como uma área de vermelhidão 

generalizada que, em seguida, é substituída por regiões de ulceração recobertas por 

pseudomembrana. Estudos apontam que aproximadamente de 40% a 76% dos pacientes 

submetidos à QT desenvolvem o quadro em graus variados, dependendo da dose de radiação 

recebida, do tipo de droga quimioterápica adotada e do regime de administração. Para sua 

prevenção e controle, alguns métodos têm sido utilizados; entre eles, a laserterapia, o uso de 

fármacos e da glutamina.
22,103
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Figura 14 – Fluxograma do protocolo assistencial para prevenção de infecção relacionada à 

mucosa oral prejudicada (MUCOSITE) 

 
 
 

                 Início do Processo de Trabalho 

 

O início do processo se dá por meio da avaliação diária da mucosa oral dos pacientes 

submetidos à quimioterapia pelo enfermeiro plantonista. Este profissional é responsável pelo 

planejamento diário dos cuidados de enfermagem a serem implementados individualmente 

para cada paciente.  
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Avalia Mucosa Oral 

  Do paciente submetido à quimioterapia, em busca de sinais e sintomas que 

identifiquem a ocorrência de mucosa oral prejudicada. Mantendo ação sistemática, diária, da 

monitorização da cavidade oral e dos sintomas da mucosite.  

 

Mucosa Oral Prejudicada? 

Em exame físico e avaliação da cavidade oral, verifica-se a ocorrência de mucosa oral 

prejudicada. Este fator se constitui em uma porta de entrada para contaminações e oferece 

elevado risco de infecção. Quando fica evidenciada inflamação da mucosa oral, é necessário 

realizar a avaliação do grau de mucosite. 

Avalia Grau de Mucosite 

 A avaliação do grau de mucosite permite o planejamento da assistência de 

enfermagem direcionada para as reais necessidades do paciente, embasando a realização de 

uma prescrição de enfermagem individualizado e mais eficiente. A utilização da escala de 

avaliação da mucosite facilita o diagnóstico dos fatores de risco e dos os sintomas mais 

precocemente. O quadro a baixo mostra a escala de avaliação da mucosite da OMS.
104,105

 

 

Quadro 7 – Escala de avaliação da mucosite oral da OMS. Niterói, 2017. 

GRAU DE 

MUCOSITE 
SINAIS E SINTOMAS 

GRAU 0 Ausentes 

GRAU 1 Eritematosa sem úlceras 

GRAU 2 Eritema com ulcerações, capaz de se alimentar normalmente 

GRAU 3 Ulcerações dolorosas, apenas tolerância de dieta líquida 

GRAU 4 Ulcerações com necrose, incapaz de se alimentar e ingerir líquidos 

Fomte: Adaptado de Figueiredo AL, Lins L, Cattony AC, Falcão AF. Laser terapia no controle da mucosite oral: 

um estudo de metanálise. Rev Assoc Med Bras. 2013; Teixeira SC. Mucosite oral em cuidados paliativos 

[Dissertação de mestrado]. Porto (PT): Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto; 

2010.
104,105 
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Orienta o Paciente 

 A respeito do que é a mucosite, porque ela surge, o risco de infecção e as medidas que 

devem ser realizadas: 

 - Manter boa higiene oral, considerando a escovação dentária após cada refeição 

usando uma escova de dente macia, creme dental não abrasivo.
96,106,107 

 - Realizar bochecho com Gluconato de clorexidina a 0,12%, sem álcool, após cada 

refeição.
22,103 

 - Enxaguar a cavidade oral, a cada duas horas, com solução de bicarbonato de sódio a 

3%.
22,103 

 - Evitar substâncias. abrasivas, ácidas ou irritantes, tabaco, álcool, bebidas ou comidas 

quentes ou frias.
22,103 

 - Aumentar a ingestão de água, manter a boca sempre úmida, e evitar jejum 

prolongado.
22,95,103 

- Em casos de dificuldade de deglutição, bochechar Hidróxido de Alumínio + 

Lidocaína antes das refeições.
22,103 

- Retirar próteses dentárias, caso estas estejam prejudicando a integridade da mucosa 

oral e ou prejudicando a higiene.
95,106 

- Orientar sobre a limpeza correta das escovas de dente, 30 min em solução de 

hipoclorito de sódio 0,5%.
95 

 

Realiza Prescrição de Enfermagem  

 Com objetivo de minimizar o desenvolvimento da mucosite, diminuir a dor, aumentar 

a ingesta alimentar e prevenir o desenvolvimento de infecção associada a mucosite: 

 - Orientar, auxiliar ou realizar boa higiene oral, utilizando escova de cerdas macias e 

creme dental não abrasivo, após cada refeição.
95,106,107 

 - Fornecer a solução, orientar ou auxiliar bochecho com Gluconato de clorexidina a 

0,12%, sem álcool, após cada refeição.
22,103 

 - Fornecer a solução, orientar ou auxiliar enxague da cavidade oral, a cada duas horas, 

com solução de bicarbonato de sódio a 3%.
22,103 

 - Oferecer água, promovendo aumento da ingesta hídrica.
22,103 

- Oferecer dieta, promovendo a ingesta alimentar e evitando jejum prolongado.
22,95 

- Oferecer solução de Hidróxido de Alumínio + Lidocaína antes das refeições.
22,103 

- Orientar, auxiliar ou retirar próteses dentárias.
95,106 
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- Orientar, auxiliar ou realizar a limpeza correta das escovas de dente, 30 min em 

solução de hipoclorito de sódio 0,5%.
95,106 

- Instalar cateter nasoenteral em caso de impossibilidade de deglutição e prescrição de 

dieta enteral.
94,95,105 

 

Comunica à Equipe médica 

 A ocorrência de mucosite oral em determinado paciente, para que o mesmo realize a 

prescrição médica, considerando este fator. 

 

Apraza as prescrições médicas 

 Considerando as interações medicamentosas, de forma que medicamentos que 

apresentem incompatibilidades sejam administrados em horários diferentes e carimba as 

prescrições aprazadas utilizando abreviatura da categoria profissional, nome completo, sigla 

do COREN acompanhada da sigla da Unidade da Federação onde está sediado o Conselho 

Regional, seguida do número da inscrição. 

 

Monitora a Evolução do Paciente 

Acompanha a evolução clínica do paciente e a resposta do mesmo aos cuidados de 

enfermagem e ao tratamento medicamentoso implementados, através de exame físico diário e 

avalição minuciosa da cavidade oral, atentando para o surgimento de sinais e sintomas de 

mucosite e infecção associada. E comunica à equipe médica qualquer intercorrência ou agravo 

na condição do paciente. 

 

Registra e Evolui em Prontuário 

Data, hora, nome do paciente, diagnóstico médico, tempo de internação, condição 

clínica e física do paciente, os sinais e sintomas de mucosite oral apresentados, diagnósticos 

de enfermagem levantados, prescrição de enfermagem, orientações, cuidados de enfermagem 

e procedimentos realizados e a resposta clínica do paciente a estes cuidados. 

 

Fim do Processo 

 Transmite ao enfermeiro que assumirá o plantão, informações sobre o estado geral do 

paciente, exames realizados e ou pendentes, intercorrências e intervenções realizadas. 
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Confecciona Prescrição 

Com medicamentos e soluções indicadas para prevenção e tratamento da infecção 

associada a mucosite, para diminuição da dor de: 

- Bochecho com solução de nistatina oral, 30min antes das refeições.
108,108 

- Bochecho com solução bicarbonatada 3%, a cada 2 horas.
22,103 

- Bochecho com solução de hidróxido de alumínio + lidocaína, antes das 

refeições.
22,103 

- Dieta enteral em caso de impossibilidade de deglutição.
94,95,105 

Solicita Parecer 

 Do serviço de odontologia para avaliação do paciente, utilizando o impresso próprio. 

 

Comunica ao Serviço de Nutrição 

 Que o paciente está em processo de desenvolvimento de mucosite oral. 

 

Registra em Prontuário 

Data, hora, nome, diagnóstico, evolução do paciente, intercorrências e condutas. Assina e 

carimba. 

 

 

 

Recebe a Prescrição de Enfermagem 

E realiza os cuidados prescritos pelo enfermeiro, com o objetivo de prevenção de 

infecção, mantendo uma assistência livre de danos ao paciente. 

- Realiza a higiene das mãos nos cinco momentos. 

 

Recebe a Prescrição Médica 

Separa os medicamentos conforme horário aprazado e realiza a diluição dos 

medicamentos a cada horário prescrito. 

- Realiza a higiene das mãos antes e depois da diluição dos medicamentos. 
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Administra os Medicamentos  

Prescritos de acordo com o aprazamento e observando todas as técnicas e cuidados de 

assepsia e antissepsia. 

- Realiza higiene das mãos antes e após a administração dos medicamentos. 

 

Acompanha a Evolução  

Do paciente e comunica ao enfermeiro, qualquer intercorrência ou agravo no quadro 

clínico do mesmo, observando sinais e sintomas como hiperemia ou lesões da mucosa oral, 

dificuldade de deglutição e queixa de dor em cavidade oral ou à deglutição. 

 

Registra 

- Nome do paciente. 

- Data e hora. 

- Todos os procedimentos e cuidados realizados ao paciente. 

- Todos os medicamentos e horários realizados. 

- Intercorrências ocorridas e as medidas tomadas. 

- Os horários e sinais vitais verificados. 

 

Fim do Processo 

O processo finaliza com os registros dos dados e a passagem de plantão, onde são 

transmitidas todas as informações para o profissional que iniciará suas atividades no próximo 

turno. 

 

 

Equipe de odontólogos do ambulatório do HUAP que realizam trabalho com a mucosite no 

setor de hematologia. 

 

Avalia o Paciente 

 Avalia a mucosa oral e dentição do paciente em busca de alterações que indiquem 

necessidade de intervenção: 
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Realiza intervenções 

 A intervenção indicada como: 

 - Retirada do aparelho dentário fixo.
95,106 

 - Orientação sobre higiene correta dos dentes e da prótese dentária.
95,106 

 - Realização de terapia com laser de baixa potência.
22,103

 

 - Atuação em caso de cáries e má conservação dos dentes.
22,103 

 

Registra 

 Data, hora, nome do paciente, condição da cavidade oral, mucosa e dentição do 

paciente, os procedimentos e orientações realizadas. 

Fim do Processo 

O processo finaliza com o registro de todos os dados referentes ao paciente, a condição da 

mucosa oral e as intervenções realizadas. 

 

 

Adequa a Dieta 

O nutricionista adequa a dieta oferecida ao paciente, ao grau de mucosite do mesmo; 

  Fraciona a dieta em pequenas porções.
95,106,107 

 - Fornece dietas em temperatura ambiente.
95,106 

 - Fornece dieta enteral quando prescrito.
94,95,105 

 

Inicia Utilização de Glutamina 

A glutamina é o aminoácido livre mais abundante no plasma e no músculo. O aumento 

da sua demanda em determinadas situações resulta na redução significativa da concentração 

plasmática. Por isso, ela é considerada um aminoácido condicionalmente essencial em estados 

de hipercatabolismo, elevação das taxas de proteólise e também em estados de 

imunodeficiência, encontrados frequentemente nos pacientes portadores de neoplasias. 

Estudos indicam que a reposição de glutamina tem sido eficaz na prevenção do 

desenvolvimento de mucosite de graus mais elevados como grau 3 e 4.
22 
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Registra 

 Data, hora, nome do paciente, situação nutricional, orientações e intervenções 

realizadas. 

 

Fim do Processo 

O processo finaliza com o registro de todos os dados referentes ao paciente, a condição da 

mucosa oral e as intervenções realizadas. 
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6.3 PROTOCOLO ASSISTENCIAL PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO 

RELACIONADO À INSERÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL 

 

 As infecções da corrente sanguínea (ICS) relacionadas a cateteres centrais estão 

associadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde. No Brasil, o estudo Brazilian 

SCOPE (Surveillance and Control of Pathogens of Epidemiological Importance) encontrou 

40% de taxa de mortalidade entre pacientes com ICS.
88 

A neutropenia é um importante fator 

de risco para o desenvolvimento de infecções relacionadas aos cateteres centrais.
110

 O que 

justifica a elaboração de um protocolo de inserção de cateter venoso central para prevenção de 

infecção em pacientes onco-hematológicos pós quimioterapia. 
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Figura 15 – Fluxograma do protocolo assistencial para prevenção de infecção relacionada à 

inserção de cateter venoso central  
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Início do Processo de Trabalho 

O início do processo se dá por meio da avaliação diária das necessidades do paciente e 

processo de trabalho pelo coordenador de enfermagem. Este profissional é responsável por 

coordenar a assistência realizada pela equipe de enfermagem, direcionando a qualidade da 

mesma. O Enfermeiro coordenador de enfermagem provê recursos humanos, materiais, 

medicamentos e controle dos equipamentos para o funcionamento da unidade, formulam e 

revisam periodicamente as rotinas que fazem parte do processo de trabalho, elabora e 

implementa programas de treinamento e educação permanente para capacitar e manter 

atualizado os profissionais da equipe de enfermagem  bem  como supervisiona todas 

atividades relacionadas com o processo de trabalho, realizadas por todos os membros da 

equipe de enfermagem.  

 

 

 

 O Enfermeiro Coordenador da Assistência identifica diariamente as principais 

necessidades dos pacientes e organiza o processo de trabalho junto ao Enfermeiro plantonista 

e técnicos de enfermagem, de forma a atender aquelas necessidades de forma mais eficiente 

possível. 

 

Identifica Necessidade de CVC 

 O Enfermeiro coordenador identifica a necessidade de punção de acesso venoso central 

que pode se dar pela falência de acesso venoso periférico, terapia venosa de alta 

osmolaridade, medicamentos irritantes ou vesicantes e antibióticoterapia. 

 

Discute Necessidade de CVC com Equipe Médica e Enfermeiro Plantonista 

 A necessidade e possibilidade de implantação do CVC é discutida entre o enfermeiro 

coordenador, enfermeiro plantonista e equipe médica. 
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Avalia Necessidade de Implantação do CVC 

 A necessidade e possibilidade da implantação do CVC, que pode acontecer por falência 

de acesso venoso periférico ou previsão de infusão de medicamento irritante ou vesicante. 

 

Inserir Cateter Venoso Central? 

 Após avaliação do paciente, conclui-se a melhor opção de acesso venoso, considerando 

o risco aumentado de infecção em caso de punção venosa profunda. 
92

 Quando a inserção do 

CVC é necessária, a equipe médica solicita parecer da cirurgia geral. 

 

Solicita Parecer da Cirurgia Geral 

 A equipe médica da hematologia solicita parecer da Cirurgia Geral para implantação do 

CVC, através do preenchimento de impresso próprio. 

 

  Registra em Prontuário 

 Registra em prontuário do paciente a solicitação de inserção de CVC através de 

encaminhamento de parecer à cirurgia geral e o motivo da solicitação. 

 

Fim do Processo 

O processo finaliza com o registro dos dados em prontuário. 

Libera a utilização do CVC 

 Após a verificação radiológica do correto posicionamento do cateter, a equipe médica 

libera a utilização do cateter
111

. 

 

 

 

 Enfermeiro responsável por liderar e orientar a equipe de Técnicos de Enfermagem na 

realização dos cuidados aos pacientes. Realiza, também, cuidados diretos aos pacientes mais 

críticos e complexos. Além de ser responsável por desenvolver atividades exclusivas do 
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enfermeiro. Este profissional necessita receber treinamento adequado para assegurar a 

manutenção da técnica asséptica na implantação do CVC e devem ser empoderados a 

interromper o procedimento se forem observadas quebras na técnica asséptica.
110

  

 

 Orienta o Paciente 

 A respeito de qual o procedimento será realizado, o motivo da sua realização e sobre a 

necessidade de cuidados para prevenção de infeção: 

 - Não colocar a mão no sítio de inserção do cateter.
111 

 - Necessidade de proteção do sítio de inserção para o banho.
111

 

 - Necessidade de troca do curativo quando molhado ou com sujidade.
111 

 - Não falar durante a realização do procedimento.
111

 

 - Comunicar a equipe de saúde em caso de dor ou sensibilidade local.
111

 

 

Realiza checklist 

A realização do checklist no procedimento de inserção de CVC tem como objetivos 

padronizar condutas e definir responsabilidades na realização do procedimento, estabelecer 

barreiras e reduzir variáveis latentes para a instalação de eventos adversos preveníveis, 

proporcionar atendimento assistencial efetivo, sistematizado, qualificado e, sobretudo, seguro 

aos clientes, prover documentação completa e suficiente para garantir a comunicação efetiva e 

fornecer indicadores para estratégias de segurança e melhoria da assistência à saúde.
112 

 - Observa o procedimento para assegurar a manutenção da técnica asséptica, 

verificando o cumprimento dos pontos elencados no checklist. Estes profissionais de saúde 

devem interromper o procedimento se forem observadas quebras na técnica asséptica.
110
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Figura 16 – Checklist inserção de cateter venoso central. Niterói, 2017 
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Registra e Evolui em Prontuário 

 Após a realização do procedimento, são registrados os seguintes dados: 

 - Data e horário. 

 - As orientações realizadas ao paciente. 

 - O procedimento realizado e o local de inserção do cateter. 

 - O tamanho do cateter utilizado. 

 -O funcionamento do cateter: permeabilidade satisfatória, refluxo sanguíneo 

satisfatório. 

 - Intercorrências como a ocorrência de pneumotórax, hematomas, arritmia cardíaca, 

contaminação do cateter, contaminação do sítio de inserção, contaminação das luvas do 

cirurgião, contaminação na realização do curativo. 

 - Médico que realizou o procedimento. 

 - Assina e carimba a evolução. 

 -Anexa a folha de Checklist ao prontuário do paciente. 

 

Fim do Processo 

O processo finaliza com o registro dos dados em prontuário. 

 

 

 

Avalia 

 - As condições do paciente e o local de inserção do CVC:
110

 

 - Seleciona o local mais indicado para a inserção do cateter de acordo com as 

especificidades de cada paciente.
92

 A veia femoral não deve ser utilizada como rotina, pois a 

inserção neste sítio está associada a maior risco de desenvolvimento de infecção de corrente 

sanguínea associado a cuidados de saúde.
88,110

 

 

Orienta e Posiciona o Paciente 

Orienta quanto a realização do procedimento e os riscos envolvidos, pneumotórax, 

arritmia cardíaca e outros.  
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- Posiciona o paciente considerando o local escolhido para punção e a posição mais 

adequada para a realização do procedimento. 

- A remoção dos pelos, quando necessária, deverá ser realizada com tricotomizador 

elétrico ou tesouras.
111 

 

Solicita Material 

 O material que será utilizado no procedimento é previamente preparado pela equipe 

técnica de enfermagem. 

 

Realiza Higiene das Mãos 

 - A Higienização das mãos deve ser realizada com gluconato de clorexidina 2% antes 

da inserção do cateter.
73,88,91,110

 

 - Realizar a higienização das mãos após a inserção de cateteres e para qualquer tipo de 

manipulação dos dispositivos, utilizando água e sabão.
88 

 

Realiza o Procedimento 

De inserção do CVC obedecendo os seguintes passos: 

- Todos os profissionais envolvidos devem utilizar barreira máxima estéril (gorro, 

máscara, avental estéril de manga longa, luvas estéreis e óculos de proteção) no momento da 

inserção dos cateteres centrais.
88,91,92,110,111,113

  

- Utilizar campo estéril ampliado, de forma a cobrir o corpo todo do paciente 

(cabeça aos pés).
88 

- Realizar o preparo da pele com solução alcóolica de gluconato de clorexidina > 

0,5%. Tempo de aplicação da clorexidina é de 30 segundos e deve ser realizada por meio de 

movimentos de vai e vem.
73,88,91,92,110,113,114,115,116

 

- Aguardar a secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à punção.
88,110

 

- A degermação prévia à antissepsia da pele não é recomendada rotineiramente, 

estando reservada para casos onde exista sujidade visível.
88 

- Realizar banho com clorexidina a 2% em pacientes de alto risco para 

consequências desfavoráveis (presença de próteses, imunossupressão grave) ou para pacientes 

com infecções recorrentes.
73,88,110

 

- Utilizar toalhas impregnadas com clorexidina a 2% sem enxágue.
88

  

- Usar gaze e fita adesiva estéril ou cobertura transparente semipermeável estéril 

para cobrir o sítio de inserção.
73,88
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- Em caso de sangramento ou diaforese excessivos, preferir gaze e fita adesiva 

estéril a coberturas transparentes.
73,88

 

- Remover cateteres desnecessários.
88,110

 

- Não realizar troca pré-programada dos cateteres centrais, ou seja, não substituí-

los exclusivamente em virtude de tempo de sua permanência.
88 

- Utilizar o checklist de inserção de cateter central para assegurar as práticas 

assépticas no momento da inserção do cateter.
73,88,110,112,117,118

 

 - A inserção deve ser observada por um profissional de saúde que tenha 

recebido treinamento adequado para assegurar a manutenção da técnica asséptica. Estes 

profissionais de saúde devem interromper o procedimento se forem observadas quebras na 

técnica asséptica. 
88,110,112,117,118 

 - Realizar inserção do cateter guiada por aparelho de ultrassonografia sempre 

que possível.
92,110 

 

Realiza Solicitação de Rx 

A solicitação de RX deve ser feita em impresso próprio da instituição, respeitando o 

preenchimento de todos os dados nele contido. 

 

Registra 

Após a realização do procedimento, são registrados os seguintes dados: 

 - Data e horário. 

 - As orientações realizadas ao paciente. 

 - O procedimento realizado e o local de inserção do cateter. 

 - O tamanho do cateter utilizado. 

 -O funcionamento do cateter: permeabilidade satisfatória, refluxo sanguíneo 

satisfatório. 

 - Intercorrências como a ocorrência de pneumotórax, hematomas, arritmia cardíaca, 

contaminação do cateter, contaminação do sítio de inserção, contaminação das luvas do 

cirurgião, contaminação na realização do curativo. 

 - Assina e carimba. 

 

Fim do Processo 

O processo finaliza com o registro dos dados em prontuário. 
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 Profissional capacitado para realizar os cuidados diretos aos pacientes de higiene, 

conforto, administração de medicamentos e outros, sob orientação e supervisão do 

enfermeiro. 

 

Prepara o Material 

Separa todo o material que será utilizado no procedimento de inserção de CVC, fazendo 

sua disposição em mesa de apoio que será levada à beira do leito do paciente.
110

 Materiais 

necessários: 

 

1- Bandeja de Pequena Cirurgia 

2- Cateter duplo lúmen (01 UNID) 

3- Luva estéril 7,5 (02 UNID) 

4- Luva estéril 8,0 (01 UNID) 

5- Lidocaína s/ vasoconstrictor (02 UNID) 

6- Fio Mononylon 2-0 ou 3-0 (01 UNID) 

7- Seringa 1 ml (01 UNID) 

8- Seringa 10 ml (01 UNID) 

9- Seringa 20ml (01 UNID) 

10- Agulha 40X12 (01 UNID) 

11- Agulha 25X7,0 (01 UNID) 

12- Gaze estéril (04 UNID) 

13- Solução de Clorexidina alcoólica 0,5% (01 UNID) 

14- Fita estéril para o curativo 

 

Retira o Material e Organiza o Ambiente 

 O material utilizado pela equipe que realizou o procedimento é retirado pela equipe de 

enfermagem, descartando os perfurocortante em recipiente próprio e realizando a limpeza dos 

materiais permanentes (contidos na bandeja de pequena cirurgia) para posterior 

encaminhamento à Central de Materiais para reesterilização. 

 - Organiza o ambiente. 
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Auxilia o RX, Posiciona o Paciente 

- Auxilia o técnico em radiologia na realização do exame, assegurando não ocorra 

intercorrências durante o procedimento (desposicionamento do cateter, extubação do 

paciente)  

 - Higienização e posicionamento do paciente, de forma a manter decúbito que favoreça 

observação do local de inserção do cateter nas primeiras horas de funcionamento do mesmo. 

 

Instala Medicamento Prescrito 

Após utilização do cateter pela equipe médica, realiza instalação do medicamento 

prescrito e mantém observação do local a fim de detectar possíveis intercorrências como, 

edema, hiperemia, secreção, sangramento ou hematoma local. 

 

Registra em Impresso Próprio 

 A realização do procedimento, data e hora e local de inserção do cateter. 

 

Fim do Processo 

O processo finaliza com o registro dos dados do procedimento realizado. 

 

 

 

Realiza 

 O procedimento radiológico no leito do paciente, auxiliado pelo técnico em 

enfermagem, do local de inserção do cateter com o objetivo de visualização do 

posicionamento do mesmo. 
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6.4 PROTOCOLO ASSISTENCIAL PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO 

RELACIONADA À TRANSFUSÃO DE CONCENTRADOS DE HEMÁCIAS 

 

 A transfusão de sangue deve ser apropriada às necessidades de saúde do paciente, 

proporcionada a tempo e administrada corretamente. Mesmo realizada dentro das normas 

preconizadas, indicada e administrada corretamente, a transfusão de sangue envolve risco 

sanitário. Esse risco diz respeito às reações transfusionais durante ou após a transfusão 

sanguínea. Dentre as complicações, incluem-se aquelas devido à contaminação 

bacteriana.
119,120 

 

Figura 17 – Fluxograma do protocolo assistencial para prevenção de infecção relacionada à 

transfusão de concentrado de hemácias 

 

 

 

Início do Processo de Trabalho 

O início do processo se dá por meio da avaliação do hemograma do paciente pela 

equipe médica. O profissional médico é responsável pela solicitação de transfusão de 

concentrado de hemácias.
119,121,122
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Avalia Exame Laboratorial 

A equipe médica avalia o hemograma do paciente e alia os valores de hemoglobina à 

condição clínica do mesmo para optar ou não pela transfusão de CH. 

 

Transfusão de Concentrado de Hemácias? 

Na doença hematológica aguda (por exemplo, leucemia aguda) é considerada transfusão 

aceitável se Hb < 10g/dL. Nas doenças hematológicas crônicas assintomáticas (por exemplo, 

mieloma múltiplo) é considerado aceitável transfundir se Hb < 7,0g/dL. Em doenças crônicas 

sintomáticas a Transfusão pode estar indicada em pacientes com Hb < 10g/dL e 

excepcionalmente com níveis superiores.
123 

 

Solicita a Transfusão 

De Concentrado de Hemácias através de preenchimento completo de impresso 

próprio, ao Banco de sangue. 

Fatores devem ser considerados pelo médico antes da decisão de transfundir o 

paciente: 

- A indicação de transfusão deve ser feita exclusivamente por médico e baseada 

principalmente em critérios clínicos.
121,122,124

  

- A indicação de transfusão poderá ser objeto de análise por médico do serviço de 

hemoterapia.
120,121,122124

 

- Toda a transfusão traz em si riscos, sejam imediatos, ou tardios.
121,124

  

- Os benefícios da transfusão devem superar os riscos.
122,124

 

- A requisição do produto hemoterápico deve ser preenchida da forma mais completa 

possível, prescrita e assinada por médico e estar registrada no prontuário médico do paciente. 

A requisição deve conter os seguintes dados: 

• Identificação do receptor – nome completo sem abreviaturas, data de nascimento, 

sexo, idade, número do prontuário ou registro do paciente e número do leito.
120,124

 

• Diagnóstico e resultados dos exames laboratoriais do receptor que justifiquem a 

transfusão.
 120,124
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• Dados complementares do receptor como peso, antecedentes transfusionais, 

gestacionais e de reações adversas à transfusão, se estiverem disponíveis.
 120,124

  

• Hemocomponente solicitado – quantidade/volume e procedimentos especiais como 

filtração, irradiação e outros.
122

  

• Modalidade da transfusão – programada, de rotina, urgência ou emergência.
122

  

• Dados do médico solicitante – nome, assinatura e CRM.
121,122,124

  

• Data. 

 

  

 

Recebe Pedido de CH 

 Recebe o pedido de transfusão de CH e verifica corretamente o paciente a ser 

hemotransfundido,
120 

comparando nome e número de prontuário do pedido médico à pulseira 

de identificação do paciente. 

 

Orienta o Paciente 

 Sobre a necessidade de transfusão e sobre o procedimento de coleta de amostra que 

será realizado.
124 

 

Realiza Coleta de amostra 

 De sangue em tubo com EDTA (tampa roxa). Todos os tubos devem ser rotulados no 

momento da coleta, com o nome completo do receptor sem abreviaturas, seu número de 

identificação, identificação do coletador e data da coleta, sendo recomendável a identificação 

por código de barras ou etiqueta impressa.
120,122

 

 

Avalia Reação 

 Cabe ao enfermeiro avaliar qualquer reação que o paciente venha a apresentar durante 

ou após a realização da transfusão de CH, podendo o paciente apresentar febre, taquicardia, 
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dispneia, urticária entre outras reações. E atua realizando intervenções necessárias.
124

 

Complicações infecciosas exigem intervenção imediata. 

 

Realiza Medidas Necessárias 

 Para minimizar as reações adversas e o risco de mortalidade:
 120,124

 

 - Interromper imediatamente a transfusão e manter o acesso venoso com solução de 

cloreto de sódio a 0,9%.
120,124

  

- Certificar-se de que não houve erro ou trocas na instalação do hemocomponente 

conferindo novamente os rótulos, identificação do paciente e prescrição médica.
120

  

- Verificar os sinais vitais e investigar as condições cardiorrespiratórias do paciente.
 

120,124
 

- Coletar, se necessário, amostras para exames utilizando acesso venoso diferente 

daquele onde estava instalada a transfusão.  

- Enviar a bolsa de hemocomponente mesmo que vazia, com as amostras coletadas, ao 

serviço de hemoterapia.
120,122

  

- Observar o volume e o aspecto da urina do paciente principalmente quando houver 

suspeita de incompatibilidade sanguínea e coletar amostras para enviar ao laboratório, quando 

solicitado pelo médico.
120

  

- Quando houver desconforto respiratório, manter o paciente em decúbito elevado e 

providenciar, se necessário, material para oxigenoterapia.
120

 

- Administrar medicações prescritas e realizar outros procedimentos terapêuticos 

quando indicados pelo médico.
120

 

- Manter o paciente sob rigorosa observação.
120,124

  

- Garantir que a reação transfusional (ou suspeita) seja notificada ao serviço de 

hemoterapia, em impresso próprio.
122
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Comunica a Equipe Médica 

Qualquer intercorrência ou reação que o paciente venha a apresentar durante ou após a 

realização de transfusão de CH.
120

 

 

Registra 

A realização do procedimento, a ocorrência de reações e todas as ações realizadas com 

objetivo de reverter a reação, no prontuário do paciente.
120,121,122,124,125 

 

Fim do Processo 

O processo finaliza com o registro dos dados do procedimento realizado. 

 

 

 

Técnico de enfermagem do banco de sangue, devidamente treinado, responsável por 

instalar os hemocomponentes a serem transfundidos em todo o hospital. 

 

Transporta o CH 

O concentrado de hemácia, a ser transfundido, é transportado do hemocentro para o 

setor de hematologia em recipiente próprio para manutenção e conservação da temperatura do 

mesmo, que deve ser mantida ente 1 e 6
o 
C.

120,122
 

 

Instala o CH 

Ao receber a bolsa de hemocomponente liberada para transfusão, o transfusionista 

deve: - Inspecionar a bolsa para verificar sua integridade.
120

  

- Observar a existência de anormalidades no hemocomponente como coágulos, 

grumos, presença de fibrina, coloração anormal (preta ou púrpura) sugerindo hemólise ou 

contaminação bacteriana.
120

 

- Observar a prescrição médica e comparar com o hemocomponente liberado, 

inclusive quanto aos preparos especiais como produtos lavados, filtrados ou irradiados. 
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Recomenda-se que os serviços possuam um registro atualizado das necessidades 

transfusionais dos receptores usuais, o qual servirá de orientação na prescrição médica desses 

produtos.
120,122,124

  

- Observar no rótulo da bolsa sua numeração, validade do hemocomponente, tipagem 

ABO/Rh, resultados dos testes laboratoriais para doenças transmissíveis pelo sangue 

comparando com as informações contidas no “cartão de transfusão” que acompanha a bolsa.
 

120
  

- Comparar o cartão de transfusão com o prontuário do paciente quanto à identificação 

completa do mesmo, garantindo que o hemocomponente se destina àquele paciente.
120,122,124

  

- Comparar os dados de tipagem ABO/RhD do paciente com os da bolsa, confirmando 

a compatibilidade dos mesmos.
120,122,124

  

- Observar os resultados dos testes de compatibilidade.
120

  

- Diante de qualquer anormalidade encontrada durante os procedimentos de inspeção e 

conferência da bolsa de hemocomponente, a transfusão não deve ser realizada até que o 

problema seja esclarecido e solucionado.
120 

- O receptor deve ser cuidadosamente avaliado antes da instalação da transfusão com 

três objetivos principais: 

1° – Identificar a necessidade de cuidados especiais durante a transfusão, como ocorre 

nos seguintes casos:
120

  

- Pacientes com diagnóstico de cardiopatias ou nefropatias que exigem transfusões 

mais lentas para evitar sobrecarga volêmica. 

- Pacientes com história de reações transfusionais anteriores que algumas vezes 

necessitam de medicações profiláticas prescritas pelo médico.  

- Pacientes com sinais vitais alterados que necessitam de controles especiais e/ou 

autorização médica para instalação da transfusão. 

2° – Observar e registrar as condições do paciente imediatamente antes da instalação 

da transfusão para que reações transfusionais possam ser identificadas precocemente
6
:  

- Aferir os sinais vitais.
120,122,124

  

- Observar a coloração da urina.
120

  

- Atentar para outras queixas do paciente, como dores, por exemplo.
120

  

3
0
 - Garantir que o hemoderivado seja instalado corretamente. Isto é feito por meio da 

checagem à beira do leito, que deve seguir os seguintes passos:
120
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- Realizar a identificação ativa, perguntando diretamente ao paciente ou ao seu 

acompanhante o nome completo do receptor e comparando a informação com a do cartão de 

transfusão que acompanha a bolsa.
120,122,124

  

- Em seguida realizar a identificação passiva comparando nome completo, registro 

hospitalar e outros dados contidos no bracelete de identificação do receptor com os dados do 

cartão de transfusão.
120,122,124

 

- Orientar o paciente sobre o procedimento e a possibilidade de ocorrerem reações 

adversas, informando-o sobre a importância de avisar imediatamente a equipe caso observe 

sinais ou sintomas sugestivos de reações.
120

  

- Conservar a bolsa de CH entre 1 a 6 C°, até o momento do uso.
121,124 

- Manter fora da geladeira no máximo 30 min, antes da transfusão.
120,122,124

 

- Higienizar as mãos e utilizar EPI para realizar o procedimento. 

- Usar equipo específico para transfusão de sangue com filtro de 170µm a 180µm para 

reter pequenos coágulos e agregados. Recomenda-se o uso de um equipo para cada bolsa de 

hemocomponente transfundida.
120 

- Abrir o lacre da bolsa cuidadosamente para evitar contaminações e conectar o equipo 

tomando o cuidado para não perfurá-la.
120,124

  

- Após a punção venosa instalar a bolsa de hemocomponente, observando as técnicas 

assépticas recomendadas para punção venosa periférica.
120,124 

- Instalar o hemocomponente, observando as técnicas de antissepsia com conexões e 

hubbs.
124 

- Registrar no cartão de transfusão a hora de abertura do sistema (início da 

transfusão).
120

  

- O tempo máximo de infusão de qualquer hemocomponente deve ser de quatro 

horas.
120,124,125

 

- Nenhuma solução ou medicamentos podem ser adicionados à bolsa de 

hemocomponente ou correr na mesma linha de infusão, à exceção de cloreto de sódio a 0,9%, 

em casos excepcionais.
120 

- Se houver necessidade de infusão rápida, devido ao estado do paciente, deve ser 

providenciado um acesso venoso de bom calibre. É contraindicado exercer pressão na bolsa 

devido ao risco de hemólise.
120 
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Acompanha a transfusão 

O transfusionista deve permanecer ao lado do paciente nos primeiros dez minutos da 

transfusão
6
. 

 

Reação Adversa? 

Comunica ao enfermeiro plantonista do setor, qualquer reação ou intercorrência que 

aconteça,
120

 podendo o paciente apresentar febre, taquicardia, dispneia, urticária entre outras 

reações. 

 

Registra 

Em prontuário do paciente: 

- Sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e 

temperatura).
120,122,124

 

- Data e hora de início da transfusão.
120,122,124

 

- Via de acesso (periférico, central, port cath), local do acesso, dispositivo utilizado 

(único, compartilhado).
120,122,124

 

- Orientação do paciente ou responsável sobre o procedimento.
120,122,124

 

- Data e hora do término da transfusão. O tempo de administração do 

hemocomponente é fundamental, pois caso seja ultrapassado, o hemocomponente perde suas 

propriedades pela exposição à temperatura não controlada. E isso pode acarretar também a 

elevação do risco para o crescimento bacteriano.
120,122,124

 

 

Fim do Processo 

O processo finaliza com o registro dos dados do procedimento realizado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O setor de hematologia do Hospital Universitário Antônio Pedro atende, em sua 

maioria, pacientes com doenças onco-hematológicas que geralmente internam em boas 

condições gerais de saúde, hígidos e totalmente independentes. Os longos períodos de 

internação, os vários ciclos de tratamento quimioterápicos, a anemia inerente a doença, a 

baixa da imunidade, plaquetopenia, os dispositivos invasivos, as contínuas coletas de sangue, 

realizações de exames, náuseas, enjoos, vômitos, mucosites, dores, dificuldade de alimentação 

e sangramentos deixam esses pacientes extremamente fragilizados e suscetíveis ao 

desenvolvimento de infecções. 

 A equipe de Enfermagem necessita estar preparada para cuidar desses pacientes que 

apresentam necessidades tão específicas e complexas. O setor de hematologia representa uma 

clínica de alta complexidade, pois realiza assistência a pacientes com alta potencialidade para 

agravamento do quadro clínico, que exige profissionais competentes, dedicados e 

extremamente qualificados para atuar de forma a assegurar um cuidado de qualidade, 

buscando prevenir infecções graves e sepse, principais causas de óbito nessa clientela. 

 Diante do exposto, o presente estudo que teve como objeto a relação causal entre os 

fatores de riscos e a incidência de infecção em pacientes onco-hematológicos pós-

quimioterapia, concluiu que do total de 90 pacientes avaliados, 64 (71,1%) desenvolveram 

infecção, tendo como focos principais a infecção respiratória (35,9%), Infecção de Corrente 

Sanguínea (32,2%), onde 60% estava relacionada ao CVC e Infecção Urinária (17,2%), sendo 

observadas em todas as doenças de base e em altas incidências. Os principais fatores de riscos 

associados ao desenvolvimento de infecção revelados pelo estudo foram a Neutropenia, a 

transfusão de CH, a presença de CVC e a mucosite oral. A adoção de medidas preventivas 

implica diretamente no controle desses fatores de risco para desenvolvimento de infecção. E 

neste estudo, pudemos verificar que os registros de tais medidas foram insipientes e a partir 

desses dados podemos inferir que a equipe de enfermagem, de forma geral, não registra as 

atividades realizadas no seu cotidiano profissional ou não realizou os cuidados e 

procedimentos básicos, voltados para a prevenção de infecções no universo analisado. 

Reforçando a urgente necessidade de implementação dos protocolos, com padronização das 

técnicas e procedimentos, investimentos em capacitação dos profissionais a respeito da 

importância dos registros de enfermagem. 

 Diante deste cenário, a hipótese do estudo: Existe associação entre fatores extrínsecos 

e intrínsecos e o desenvolvimento de infecção em pacientes onco-hematológicos pós – 
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quimioterapia, foi confirmada. Uma vez que o estudo verificou a forte associação estatística 

da neutropenia, da transfusão de concentrado de hemácias com o desenvolvimento de 

infecção, além da mucosite oral e presença de CVC que também apresentaram elevada 

frequência nos pacientes que desenvolveram infecção. 

 Dentre as limitações do estudo, destacam-se a dificuldade de acesso aos prontuários 

que estavam armazenados de forma eletrônica. Os diversos momentos em que o sistema se 

encontrou fora de serviço, impedindo a coleta de dados repetidas vezes, prolongou muito essa 

fase do estudo, tendo que ser interrompida após levantamento de 90. Outra limitação muito 

presente neste estudo foi a baixa qualidade na organização dos prontuários tanto físicos 

quanto digitalizados. Os prontuários arquivados encontram-se com as folhas fora de ordem, 

muitas vezes, faltando partes essenciais. No caso dos prontuários digitalizados o problema da 

falta de organização é ainda mais evidente pois os prontuários são divididos em pastas que 

não seguem nenhuma ordem, dentro de cada pasta podemos encontrar prescrições, evoluções, 

exames laboratoriais, misturados entre si. 

 A falta de registro e a baixa qualidade dos mesmos, também, dificultou a realização do 

estudo. Muitos prontuários foram excluídos da pesquisa por falta de dados. Os registros 

realizados pela equipe de enfermagem faltavam muitos dados e os procedimentos, cuidados e 

técnicas realizadas foram muito pouco registrados. Assim, ressalta-se a importância da 

implementação de medidas que visem melhorias na qualidade do prontuário do paciente, 

visando um preenchimento mais adequado, que irá refletir na qualidade da assistência 

prestada ao paciente. 

 Apesar das limitações, acreditamos que o estudo atingiu seus objetivos e apresenta 

grande relevância, na medida em que produz novos conhecimentos sobre os fatores de risco 

para desenvolvimento de infecção em pacientes onco-hematológicos e possibilita aliar 

conhecimento científico à prática laboral cotidiana da enfermagem, realizar o planejamento 

do cuidado de Enfermagem apoiado em protocolos baseados em evidências e com um olhar 

preventivo, no intuito de oferecer uma assistência segura e de qualidade. 

 A presente pesquisa aponta para a necessidade de outros estudos que se aprofundem 

mais na questão dos protocolos quimioterápicos, para que tenhamos nosso conhecimento 

ampliado em relação aos medicamentos empregados em cada tipo de doença e os efeitos que 

estes causam aos pacientes. Outro tema de suma importância, onde observamos grande 

problemática, e que deverá ser abordado em estudos futuros, é o registro de enfermagem, que 

atualmente é de baixa qualidade e não atende às necessidades legais, de comunicação entre 

profissionais, da evolução diária do paciente e de ações realizadas no o cuidado dos memo. 
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 A redução de infecção nesta clientela tão espoliada, que apresenta rebaixamento 

importante do sistema imunológico e que está suscetível a desenvolver infecções gravíssimas 

decorrentes de contaminações que passariam despercebidas em um organismo hígido, é um 

grande desafio e exige esforços de toda equipe de saúde no sentido de valorizar a realização 

dos cuidados preventivos baseados nas melhores práticas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1: Instrumento para coleta de dados 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

Instituição: HUAP 

Setor: Hematologia 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Participante n°: ________________________    

N° do Prontuário: ______________________ 

Ano de avaliação: (  ) 2014 (  ) 2015   

II – DADOS GERAIS E DEMOGRÁFICOS 

1) Município de Domicílio: (  ) Niterói  (  ) São Gonçalo  (  ) Itaboraí  (  ) Tanguá  (  ) Maricá  (  

) Rio de Janeiro  (  ) Região dos Lagos especificar: ________  (  ) Outros especificar: 

__________ 

2) Sexo: (  ) FEM   (  ) MASC 

3) Idade: (  ) 18 – 29 ANOS   (  ) 30 – 59 ANOS   (  ) + 60 ANOS 

4) Raça/Cor da Pele: (  ) Branca  (  ) Negra  (  ) Parda  (  ) Amarela/Oriental  (  ) Indígena  

5) Escolaridade: (  ) Analfabeto 

                       (  ) Fundamental  (1) completo  (2) incompleto 

                       (  ) Médio  (1) completo  (2) incompleto 

                       (  ) Superior (1) completo  (2) incompleto 

6) Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) União Estável ( ) Viúvo ( ) Separado (  ) Divorciado  

7) Trabalhador assalariado: (  ) Sim  Qual Atividade? _______________________ 

                                         (  ) Não  

8) Aposentado: (  ) Sim  (1) Tempo de serviço  

                                    (2) doença/invalidez  Qual: _______________________ 

                     (  ) Não 

9) Doença de Base: _____________________________________ 

10) Início da Doença: ____________________________________ 

11) Início do Tratamento: _________________________________ 
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12) Tratamento Inicial: (1) Ambulatorial (2) Internação 

13) Houve mudança no tipo de tratamento? (  ) Sim. Motivo?_____________________ 

                                                                             Para Qual? ___________________ 

                                                                 (  ) Não 

14) Internação apenas para tratamento quimioterápico? (  ) Sim 

                                                                                   (  ) Não. Motivo?___________ 

15) Número de Internações durante o tratamento: ______________________________ 

III – DADOS CLÍNICOS - FATORES DE RISCO INTRÍNSECOS 

A. EXAMES LABORATORIAIS:  

Data: (Antes início ciclo QT) ___________________ 

16) Neutrófilos: (  ) 0 – 100  (  ) 101 – 500  (  ) 501-1000  

17) Plaquetas: (  ) 0 – 20.000  (  ) 20.001 – 40.000  (  ) + 40.000 

18) Hemoglobina: ___________________________________  

19) Hematócrito: ____________________________________ 

20) Diagnóstico médico infecção: (  ) SIM     (  ) NÃO 

21) Hemocultura: (  ) POSITIVA    (  ) NEGATIVA 

22)  Urinocultura: (  ) POSITIVA    (  ) NEGATIVA  

23) Exames de imagem sugestivos de infecção: RX (  )_______ (  ) TC_________ (  ) RM  

24) Foco de Infeção: (  ) RESPIRATÓRIO  (  ) URINÁRIO (  ) GASTROINTESTINAL (  ) 

CVC   (  ) OUTROS: ____________________________________________ 

 

Data: (Antes ciclo de QT) ___________________ 

25) Neutrófilos: (  ) 0 – 100  (  ) 101 – 500  (  ) 501-1000  

26) Plaquetas: (  ) 0 – 20.000  (  ) 20.001 – 40.000  (  ) + 40.000 

27) Hemoglobina: ___________________________________  

28) Hematócrito: ____________________________________ 

29) Diagnóstico médico infecção: (  ) SIM     (  ) NÃO 

30) Hemocultura: (  ) POSITIVA    (  ) NEGATIVA 

31)  Urinocultura: (  ) POSITIVA    (  ) NEGATIVA  

32) Exames de imagem sugestivos de infecção: RX (  )_______ (  ) TC_________ (  ) RM  
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33) Foco de Infeção: (  ) RESPIRATÓRIO  (  ) URINÁRIO (  ) GASTROINTESTINAL (  ) 

CVC   (  ) OUTROS: ____________________________________________ 

 

Data: (Queda de Neutrófilos) ___________________ 

34) Neutrófilos: (  ) 0 – 100  (  ) 101 – 500  (  ) 501-1000  

35) Plaquetas: (  ) 0 – 20.000  (  ) 20.001 – 40.000  (  ) + 40.000 

36) Hemoglobina: ___________________________________  

37) Hematócrito: ____________________________________ 

38) Diagnóstico médico infecção: (  ) SIM     (  ) NÃO 

39) Hemocultura: (  ) POSITIVA    (  ) NEGATIVA 

40)  Urinocultura: (  ) POSITIVA    (  ) NEGATIVA  

41) Exames de imagem sugestivos de infecção: RX (  )_______ (  ) TC_________ (  ) RM  

42) Foco de Infeção: (  ) RESPIRATÓRIO  (  ) URINÁRIO (  ) GASTROINTESTINAL (  ) 

CVC   (  ) OUTROS: ____________________________________________ 

 

Data: (diagnóstico de infecção) ___________________ 

43) Neutrófilos: (  ) 0 – 100  (  ) 101 – 500  (  ) 501-1000  

44) Plaquetas: (  ) 0 – 20.000  (  ) 20.001 – 40.000  (  ) + 40.000 

45) Hemoglobina: ___________________________________  

46) Hematócrito: ____________________________________ 

47) Diagnóstico médico infecção: (  ) SIM     (  ) NÃO 

48) Hemocultura: (  ) POSITIVA    (  ) NEGATIVA 

49)  Urinocultura: (  ) POSITIVA    (  ) NEGATIVA  

50) Exames de imagem sugestivos de infecção: RX (  )_______ (  ) TC_________ (  ) RM  

51) Foco de Infeção: (  ) RESPIRATÓRIO  (  ) URINÁRIO (  ) GASTROINTESTINAL (  ) 

CVC   (  ) OUTROS: ____________________________________________ 

B. CONDIÇÕES CLÍNICAS 

52) (  )Febre; (  )Diarréia; (  )Disúria;  (  )Hipotensão 

(  )Hipertensão; (  )Taquicardia; (  )Dispnéia 

(  )Taquipnéia; (  )Tosse produtiva;  
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Fatores de Situacionais 

53) Cateter venoso profundo: (  ) SIM (  ) NÃO 

54) Cateter Vesical: (  ) SIM (  ) NÃO 

55) Mucosite oral: (  ) SIM (  ) NÃO 

56) Distúrbios gastrointestinais: (  ) SIM (  ) NÃO 

57) Hemorroida: (  ) SIM (  ) NÃO 

58) Fissura anal: (  ) SIM (  ) NÃO 

59) Transfusão de CH: (  ) SIM (  ) NÃO 

60) Protocolo QT realizado: _________________________________________ 

61) Tempo entre o término da QT e detecção da infecção: _________________ 

_________________________________________________________ 

62) Óbito: ( ) SIM   ( ) NÃO 

63) Causa do óbito: _______________________________________________ 

Medicamentos para prevenção de infecção 

64) (  )Granulokine 

65) (  )Clorexidina 0,12% - solução oral 

66) (  )Solução de bicarbonato de sódio- bochecho 

Cuidados de Enfermagem 

67) Sinais e sintomas de infecção relatados pelos enfermeiros  

em prontuário: (   ) Hipertermia. Temperatura: ___________________ 

 (  )fraqueza,  (  )queda da pressão arterial, (  )HA, (   )taquicardia, (  )tremores, 

(  )vômitos, (  )diarreia, (  )linfoadenomegalia. Local: ______________ 

 (  )erupções na pele, (  )taquipnéia, (  )dispnéia (  )disúria  (  )polaciúria 

(  )coloração da urina/grumos: _________________________________ 

(  )hiperemia/enduração/secreção em CVC, (  )secreção em traqueostomia 

(  )lesão por pressão com secreção purulenta 

68) Cuidados para prevenção de infecção prescritos ou realizados  
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pelos enfermeiro, relatados em prontuário: 

(  )Troca de cateter venoso periférico em 72h 

(  )Troca de equipos medicamentos em 72h,  (  )Troca de equipos de dietas em 24h 

(  )Troca de curativos de CVC,      (  )Troca de cateter vesical em 30 dias 

(  )Higiene oral com escova 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Parecer consubstanciado o CEP 
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