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RESUMO 

 

O câncer é um problema mundial e o tratamento quimioterápico, mais eficaz, afeta não apenas 

as células cancerosas, como também células de tecidos que se renovam com rapidez, sendo 

essa uma das maiores causas de efeitos adversos dessa terapia. Para garantir a melhoria da 

qualidade de atendimento, existem mecanismos para prevenção e minimização de erros, com 

notificação e análise dos ocorridos, de forma a corrigir falhas e preveni-las, orientando os 

profissionais. Portanto, tem - se como objetivo geral analisar o processo de administração de 

quimioterápicos antineoplásicos realizado pela equipe de enfermagem no Núcleo de Atenção 

Oncológica do HUAP/UFF com foco nos eventos adversos; e como objetivos específicos 

levantar os protocolos de quimioterapia mais frequentemente usados no Núcleo de Atenção 

Oncológica do HUAP/UFF, identificar os quimioterápicos antineoplásicos mais utilizados 

nesses protocolos, verificar o processo de administração destes quimioterápicos pela equipe 

de enfermagem, e discutir os possíveis eventos adversos tendo como foco o paciente em 

quimioterapia antineoplásica. Trata-se de um estudo de caso único, descritivo, transversal 

com abordagem qualitativa. Para a coleta dos dados do estudo, foi realizada análise 

documental, através de dados dos prontuários dos pacientes e estatísticas do setor, e 

observação não–participante das seções de quimioterapia. A partir da análise dos dados 

coletados, emergiram as seguintes categorias: I - Perfil dos pacientes atendidos e perfil 

medicamentoso no Núcleo de Atenção Oncológica; II - Gerenciamento de eventos adversos 

no processo de administração de quimioterápicos no Núcleo de Atenção Oncológica; III - 

Estratégias para prevenção de eventos adversos em quimioterapia no Núcleo de Atenção 

Oncológica. Os resultados levantados dão uma visão ampla do processo de gerenciar a 

segurança e da forma dinâmica como a administração de quimioterápicos ocorre. Espera-se, 

assim, que este estudo estimule a discussão sobre este tema e que seja um ponto de partida 

para o estabelecimento de um gerenciamento de segurança efetivo e normatizado, 

aprimorando o processo de gerenciar em enfermagem. 

 

Descritores: Gerenciamento de Segurança, Toxicidade de Drogas, Conduta do Tratamento 

Medicamentoso, Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Cancer is a global problem and chemotherapy, the most effective treatment, affects not only 

cancer cells, but also cells of tissues that renew quickly, which is one of the biggest causes of 

adverse effects of such therapy. To guarantee the improvement of quality of care, there are 

mechanisms for the prevention and minimization of errors, with reporting and analysis of the 

findings, to correct failures and prevent them by guiding professionals. Therefore, this study 

aims to analyze the process of administration of antineoplastic drugs performed by the nursing 

staff at the Center for Oncology Care of HUAP / UFF focusing on adverse events. As specific 

objectives, we intended to identify chemotherapy protocols most often used in Oncology Care 

Center of HUAP / UFF, identify the most antineoplastic drugs used in these protocols, check 

the process of management of these chemotherapeutics by nursing staff, and discuss the 

possible adverse events focusing on the patient in cancer chemotherapy. This is a single case 

study, descriptive, cross-sectional qualitative approach. To collect the data for the study was 

conducted document analysis, using data from patient charts and statistics sector, and non-

participant observation of sections of chemotherapy. From the data analysis, the following 

categories emerged: I - Profile of patients and medications profile in Oncology Care Center; II 

- Management of adverse events in the chemotherapy administration process at the Center for 

Oncology Care; III - Strategies to prevent adverse events in chemotherapy in the Core 

Oncological Care. The results obtained give a broad overview of the process of managing 

security and dynamic as the administration of chemotherapeutic agents occurs. It is expected, 

therefore, that this study will stimulate discussion on this topic and be a starting point for the 

establishment of an effective security management and regulated by improving the process 

managing in nursing. 

 

Descriptors: Safety Management, Drug Toxicity, Medication Therapy Management, Nursing. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

O câncer é um problema de saúde pública mundial, sendo responsável por 

aproximadamente 13% das causas de óbito de todo o mundo, e sua incidência cresce em um 

ritmo que acompanha o envelhecimento populacional, demandando uma atenção adequada 

aos seus portadores. Dessa forma, ao se levar em consideração mudanças na pirâmide 

populacional e o aumento da expectativa de vida da população, pode ser identificado um 

aumento expressivo em sua prevalência (Instituto Nacional do Câncer, 2008). 

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) indicam que, em 2004, houve a 

ocorrência de quase 165 mil mortes ocasionadas por câncer e a estimativa para 2012, 

incluindo o câncer de pele não-melanoma, foi de mais de 518 mil casos novos. Tais 

informações nos mostram um aumento considerável, ao se confrontar com os dados de 2006, 

que estimavam 472 mil casos novos. Essa elevação pode ser melhor explicada pelo processo 

de envelhecimento da população (INCA, 2008). 

Para o tratamento do câncer existem atualmente diversas abordagens, sendo as mais 

comuns a cirurgia, a radioterapia e o tratamento clínico, que engloba a quimioterapia, a 

hormonioterapia, a imunoterapia e o uso de bloqueadores enzimáticos específicos 

(ANDRADE; SILVA, 2007). A abordagem cirúrgica pode ter caráter curativo, paliativo, de 

reconstrução de estruturas e reabilitação; não estando necessariamente associada à 

quimioterapia ou à radioterapia. A abordagem radioterápica se fundamenta em destruir células 

utilizando radiação ionizante localizada, a qual pode ser utilizada antes, durante ou depois da 

cirurgia ou em caráter paliativo (INCA, 2008). 

Dentre os tratamentos usados, a quimioterapia antineoplásica tem mostrado ser a 

medida mais eficaz, por ser uma forma de abordar a doença sistemicamente. Sua utilização 

pode ser também na forma de poliquimioterapia, que envolve várias classes de medicamentos 

com diferentes formas de atuação em fases da divisão celular, afetando células com alta taxa 

mitótica, de forma que não apenas as células cancerosas são afetadas com essa medida, como 

também células de tecidos que se renovam com rapidez, sendo essa uma das maiores causas 

de efeitos adversos durante a quimioterapia (ANDRADE; SILVA, 2007). Quando se dá a 
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abordagem sistêmica da doença, é percebida como uma das principais vantagens a capacidade 

de se alcançar possíveis micrometástases não detectáveis por exames de imagem, as quais não 

serão afetadas por nenhum dos dois outros tipos de tratamento, levando assim a uma melhora 

de prognóstico. 

A administração de quimioterápicos deve seguir um rigor de segurança: em relação à 

proteção do profissional que administra a medicação, em relação aos cuidados com o paciente 

levando em conta os períodos pré, trans e pós-seção e em relação ao ambiente onde é 

realizada essa administração. 

No que se refere ao profissional, este deve estar utilizando equipamentos de proteção 

individual específicos para o manuseio na área de preparação (como luva tipo cirúrgica e 

avental) e na área de administração (como luvas, avental, e, facultativamente, óculos e 

proteção respiratória). Tendo em vista os pacientes, é necessária a observação constante de 

problemas durante a administração da quimioterapia – como o extravasamento de drogas – e o 

manejo correto das reações adversas geradas pelo tratamento. O ambiente deve ser equipado 

de maneira a propiciar a redução de riscos aos profissionais que atuam na área e o correto 

descarte e manuseio tanto dos materiais utilizados para o procedimento como dos fluidos 

corpóreos do paciente (INCA, 2008). 

Esse rigor necessário se traduz em redução de eventos adversos, que englobam tanto 

os erros de medicação como as reações adversas. A presença dessas ocorrências, por afetarem 

diretamente a segurança do paciente, são atualmente consideradas como um grande desafio 

para o aprimoramento da qualidade no setor saúde (PAIVA; PAIVA; BERTI, 2010). 

Portanto, objetivando a melhoria da qualidade de atendimento na instituição, devem 

existir mecanismos para prevenção e minimização de erros, com notificação e análise dos 

ocorridos, de forma a se corrigir as falhas e preveni-las, orientando os profissionais em 

relação a como agir para reduzir a incidência ou como agir corretamente do caso de seu 

acontecimento (PAIVA; PAIVA; BERTI, 2010). 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

A segurança do paciente é um tema muito discutido atualmente, principalmente com a 

emergência do processo de Acreditação Hospitalar. Uma publicação importante na área é a do 

relatório “To Err is Humam” pelo Institute of Medicine (IOM) dos Estados Unidos em 1999, o 

qual mostra que, somente nos Estados Unidos, entre 44 e 98 mil pessoas falecem por ano em 

decorrência de erros médicos, sendo necessária uma mudança de paradigma cultural no meio 
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médico, com a promoção de uma cultura de segurança nas instituições (NASCIMENTO, 

2011). 

O termo cultura de segurança emergiu a época da divulgação do relatório sobre o 

acidente de Chernobyl, em 1988 (GONÇALVES FILHO, 2010). Desde então, esse conceito 

passou por várias análises, reformulações e amplicações, sendo bem explorado pelo report da 

Health and Safety Executive (HSE), com a formulação de um conceito mais ampliado, que 

engloba os valores, atitudes, percepção, competências e padrão de comportamento de 

indivíduos e grupos que são tidos como determinantes para o comprometimento, o estilo e a 

proficiência do gerenciamento da segurança do trabalho da organização (HSE, 2005). 

Com o exposto, percebe-se que em uma instituição de saúde, a segurança do paciente 

deve ser vista como um valor ligado a todas as outras prioridades, e não apenas algo simples e 

pontual praticado apenas em momentos específicos, mas como uma regra a ser seguida 

independente da situação e do profissional envolvido.  

No caso de um paciente com câncer em tratamento quimioterápico, a observação dos 

preceitos de segurança se torna mais importante, devido ao caráter do tratamento, que se 

propõe a destruir células neoplásicas e acaba também atingindo células não afetadas pelo 

câncer; a sua longa duração, havendo necessidade de vários ciclos de infusão para se obter um 

resultado satisfatório; e a associação de vários agentes quimioterápicos no tratamento. 

É também importante ensinar a esse paciente os aspectos do tratamento, a provável 

duração, o que ele irá sentir e o que ele deverá fazer a respeito dos efeitos indesejáveis da 

quimioterapia. Um dos passos para se conseguir segurança é ensinar ao outro como se manter 

seguro, ao observar o que está sendo feito e questionar o que está sendo feito, reduzindo assim 

incertezas, preconceitos e temores que cercam essa doença e o seu tratamento. 

Portanto, é necessário que esses preceitos de segurança e o pensamento de que 

segurança é algo impressindível estejam presentes nas instituições, para que se possa reduzir o 

número de eventos adversos que ocorrem em grande quantidade e que afetam diretamente o 

quadro clínico dos pacientes, principalmente estes, portadores de tumores malignos. 

 

1.3 MOTIVAÇÃO 

A motivação para este estudo surgiu das vivências pessoais e profissionais. No âmbito 

particular, sempre tive interesse pela temática do câncer, sendo considerada inclusive a 

possibilidade de graduação em Engenharia Genética, seguindo com pesquisas acerca dos 

aspectos desse grupo de doenças. Após o ingresso no curso de Enfermagem, fui por dois anos 

monitora da disciplina de Genética e Evolução, oferecida tanto para Enfermagem como para 
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Psicologia, e sempre levantei a questão da ausência de discussões mais aprofundadas por 

parte da disciplina sobre as neoplasias. 

No início do ano de 2011, nos deparamos com um adenocarcinoma gástrico em meu 

avô, que o levou a óbito dentro de poucos dias após sua descoberta. Percebi aí que o cuidado a 

um paciente com câncer é muito mais complexo do que imaginava, já que envolve não apenas 

o suporte ao doente, mas também a família. O processo de aceitação é complicado e um luto 

antecipado pode ocorrer, demandando esforços da equipe. A partir desse momento, pesquisar 

e trabalhar com pacientes oncológicos deixou de ser uma curiosidade forte para se tornar uma 

necessidade. 

No âmbito profissional, o interesse se deu com a observação durante os estágios 

obrigatórios das disciplinas da graduação e com as experiências nos Acadêmicos Bolsistas, de 

que nem sempre os profissionais de saúde, de forma geral, estão preparados para lidar com 

eventos adversos em qualquer tipo de terapia endovenosa. Por vezes, o raciocínio é de que 

nenhum mal vai acontecer ao paciente por uma medicação ter “infiltrado”, por se usar um 

jelco
®
 de calibre maior do que a rede venosa do paciente suporta, por se praticar a longa 

permanência de acessos periféricos sem se observar regularmente sinais de infecção, dentre 

outras situações. 

Pelo aspecto acadêmico, houve a inserção no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), onde fui bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) durante um ano no projeto que originou este trabalho. Este 

fato motivou minha inserção no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência na 

Enfermagem (NECIGEN), seguindo a linha de pesquisa de Gerência do Cuidado de 

Enfermagem. 

A partir disso, somando-se as motivações pessoais, profissionais e acadêmicas, surgiu 

uma inquietação a respeito do manejo de determinadas situações observadas em vários 

setores, no caso de acontecerem com pacientes oncológicos. Estes, não apenas devido ao 

tratamento como também à doença, são muito mais frágeis e se torna mais imperativo zelar 

pela segurança nesses casos exemplificados, onde uma “simples infiltração” da quimioterapia 

causa danos importantes que podem levar a um decaimento do estado de saúde do paciente e 

este, inclusive, vir a óbito como já pude observar ocorrer. É necessário entender que um 

paciente de Oncologia Clínica e de Onco-Hematologia não é um paciente comum e que 

qualquer descuido, pode trazer consequências irreversíveis. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

O crescimento da incidência de neoplasias, refletido pelo processo de envelhecimento 

populacional, tem ocasionado o aumento de tratamentos ambulatoriais, das taxas de 

internações hospitalares e dos recursos destinados ao custeio desses tratamentos (BRASIL, 

2011). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 423 mil internações por neoplasias 

malignas no ano de 2005 e também 1,6 milhão de consultas ambulatoriais em oncologia, 

sendo mensalmente tradados aproximadamente 128 mil clientes através de quimioterapia 

(INCA, 2006) 

 

Esse contexto de aumento progressivo da demanda por diagnósticos e tratamentos 

torna especialmente importante que a rede de assistência oncológica esteja 

adequadamente estruturada e que seja capaz de possibilitar a ampliação da cobertura 

do atendimento, de forma a assegurar a universalidade, equidade e integralidade da 

atenção oncológica aos pacientes de que dela necessitam (BRASIL, 2011). 

 

A quimioterapia é um processo especializado e complexo que envolve risco, 

demandando assim um alto padrão de qualidade na assistência de enfermagem prestada ao 

paciente para que se aumentem as chances de obtenção de sucesso no tratamento (LIMA et al, 

2011). 

A enfermagem deve estar atenta em relação a doses e esquemas terapêuticos 

empregados, sendo essa medida fundamental, já que qualquer alteração pode causar danos 

irreversíveis ao paciente. Portanto, é necessária a atualização constante em relação aos 

protocolos de quimioterapia que são praticados no setor, bem como os corretos intervalos 

entre medicações, correta sequência de administração e corretas doses a serem infundidas. 

As normas de segurança para um ambulatório de quimioterapia indicam que devem ser 

feitas avaliações periódicas da exposição, utilização de equipamento de proteção individual e 

coletiva, realização de vigilância sanitária, programas de educação em serviço e notificação 

de acidentes (INCA, 2008). Com isso, há a promoção da segurança do paciente, já que se 

trabalha um cuidado focado em redução de riscos. 

Tendo esse pensamento em vista, é necessária a vigilância em relação a possíveis 

complicações no processo e no ambiente de trabalho, quer sejam elas de origem iatrogênica 

como devido ao caráter espoliativo do tratamento. Para tanto, garantir a segurança durante 

todo o processo, desde a preparação da medicação até a eliminação dos resíduos, ganha 

importância dentro da prática da equipe de enfermagem, já que a administração desses 
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agentes é de competência do enfermeiro de acordo com a Resolução nº. 210/1998, do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEn, 2008).  

A partir desses pressupostos, delimita-se como objeto de estudo: o processo
1
 de 

administração de quimioterápicos antineoplásicos no Núcleo de Atenção Oncológica do 

HUAP/UFF, com vistas à melhoria das práticas e ao manejo adequado de eventos adversos 

que possam vir a ocorrer. 

  

1.5 QUESTÕES NORTEADORAS 

- De que forma ocorre o processo de administração de quimioterápicos antineoplásicos 

aos pacientes no Núcleo de Atenção Oncológica do HUAP/UFF? 

- Como se dá o gerenciamento dos eventos adversos junto ao paciente pela equipe de 

enfermagem do Núcleo de Atenção Oncológica do HUAP/UFF? 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo Geral 

- Analisar o processo de administração de quimioterápicos antineoplásicos realizado 

pela equipe de enfermagem no Núcleo de Atenção Oncológica do HUAP/UFF com foco nos 

eventos adversos junto ao paciente. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

- Levantar os protocolos de quimioterapia mais frequentemente usados no Núcleo de 

Atenção Oncológica do HUAP/UFF; 

- Identificar os quimioterápicos antineoplásicos mais utilizados nesses protocolos; 

- Verificar o processo de administração destes quimioterápicos pela equipe de 

enfermagem; 

- Discutir os possíveis eventos adversos tendo como foco o paciente em quimioterapia 

antineoplásica; 

- Gerar, para a unidade, estratégias que visem a prevenção de eventos adversos. 

 

 

 

                                                 
1
 Para a especificação do significado de "processo", entendemos esse termo como a "maneira pela qual 

se realiza uma operação, segundo determinadas normas; método; técnica" (FERREIRA, 1986). 
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1.7 RELEVÂNCIA 

A relevância do estudo se baseia no fato de que, quando todo o processo é analisado, 

temos a chance de verificar a probabilidade de ocorrência de eventos adversos e, a partir dessa 

identificação, há a oportunidade de serem elaboradas medidas específicas para evitar a 

ocorrência tais eventos. 

O estudo ganha importância por ter uma função de oferecer subsídios, aos 

enfermeiros, para que realizem o gerenciamento da segurança sobre uma prática pautada em 

princípios científicos e livres de danos para si para o paciente. 

Com isso, contribui-se para o gerenciamento de práticas eficazes que visem à 

realização de uma assistência de enfermagem com enfoque na segurança do paciente, 

permitindo evidenciar fatores ambientais e sistêmicos que possam influenciar na 

administração dos quimioterápicos antineoplásicos. 

Espera-se que os resultados contribuam para a prática de enfermagem em um 

Ambulatório/Central de quimioterapia, com maior atenção aos eventos adversos e suas 

consequências, e que gere estímulos para novas discussões e estudos referentes a esse tema, 

indicando possibilidades de produção e construção de conhecimento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS ACERCA DO CÂNCER 

A palavra câncer se refere a um grupo de doenças caracterizadas pelo crescimento 

desordenado de células, atualmente designadas como neoplasias. Essa desordem afeta vários 

tipos de células do organismo, cuja gravidade é determinada pela capacidade de invasão de 

tecidos. 

Os fatores de risco que predispõe uma pessoa ao desenvolvimento de neoplasias 

podem ser de ordem genética ou ambiental, que englobam hábitos de vida diários, 

medicamentos, alimentos, condições insalubres de trabalho, dentre outros (INCA, 2008).  

As alterações que geram as neoplasias são determinadas por genes especiais 

denominados protooncogenes, que se encontram inativos em células não afetadas. Quando 

ativados por um estímulo externo ou interno, os protooncogenes transformam- se em 

oncogenes, responsáveis pela transformação das células normais em células tumorais 

(SMELTZER; HINKLE; BARE; CHEEVER, 2005; INCA, 2008).  

A partir desta alteração, as células afetadas passam a se comportar de forma anormal, 

multiplicando-se de maneira descontrolada. 

Existem dois padrões de crescimento celular anormal: o não-neoplásico (que envolve 

as hipertrofias, hiperplasias, metaplasias e displasias) e o neoplásico. Dentre os neoplásicos, 

temos a anaplasia, uma alteração reversível na qual a estrutura das células adultas regride a 

níveis mais primitivos, e temos a neoplasia, que são descritas como massas teciduais anormais 

com expansão além dos limites do tecido e que não conseguem desempenhar as funções do 

tecido (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005). 

A manutenção e o acúmulo de grandes massas de células formam os tumores, que são 

classificados em malignos ou benignos de acordo com sua capacidade de invasão e 

disseminação pelos tecidos, seguindo o padrão de características do quadro abaixo. 
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QUADRO 1 - Características dos tumores: benignidade e malignidade 

Característica Maligno Benigno 

Encapsulação De difícil ocorrência Ocorre em geral 

Diferenciação Pouco diferenciados/ 

Indiferenciados 

Bem diferenciadas 

Presença de metástases Geralmente presente Ausente  

Nível de recorrência Frequente  Rara  

Vascularização Alto grau Grau baixo 

Crescimento Infiltrante e expansivo Expansivo  
Baseado em: KUMAR, V.; ABBAS, A.K.; FAUSTO, N. Pathologic basis of disease. 7th edition. Elsevier, 2005. 

1448p. cap 7, p. 261. 

 

As células cancerosas possuem algumas características em comum, como o 

pleomorfismo (tamanho e formato variáveis), o hipercromatismo (cromatina corada com mais 

intensidade), o polimorfismo (núcleo varia em forma e é maior que o de células normais), a 

aneuploidia (números anormais de cromossomos nas células), anormalidades nos arranjos 

cromossomiais (translocações, deleções, adições, entre outros), perda no controle da 

proliferação, perda da capacidade de diferenciação celular e capacidade de formar mestástases 

(ALBERTS et al, 1997; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005). 

Com a multiplicação celular anormal, há a necessidade de se ter uma forma de 

nutrição eficaz para estas, então ocorre o processo de angiogênese, no qual são formados 

novos vasos sanguíneos para desempenhar o papel de oxigenação e auxiliar no crescimento. 

Ao se desprenderem do tumor e de migrarem, invadem inicialmente os tecidos vizinhos, 

podendo chegar ao interior de um vaso sanguíneo ou linfático e, desta forma, chegam a órgãos 

distantes do local onde o tumor se iniciou, formando as metástases (SMELTZER; HINKLE; 

BARE; CHEEVER, 2005; INCA, 2008; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005). 

As células tumorais são, via de regra, menos especializadas em suas funções do que as 

suas correspondentes normais. Conforme as células cancerosas vão substituindo as normais, 

os tecidos invadidos vão perdendo suas funções, o que pode provocar falência dos órgãos 

comprometidos (SMELTZER; HINKLE; BARE; CHEEVER, 2005). 

Ao processo de formação do câncer, se dá o nome de carcinogênese. Esta é dividida 

em três estágios, a saber (SMELTZER; HINKLE; BARE; CHEEVER, 2005): 

- estágio de iniciação: nesta etapa, as células sofrem o efeito de um agente 

carcinogênico/oncoiniciador que provoca modificações em alguns de seus genes; encontram-

se geneticamente alteradas, porém ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente.  

- estágio de promoção: as células geneticamente afetadas sofrem o efeito dos agentes 

cancerígenos classificados como oncopromotores, sendo transformada em célula maligna, de 
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forma lenta e gradual; é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno 

promotor, sendo que a suspensão do contato muitas vezes interrompe o processo nesse 

estágio. 

- estágio de progressão: caracteriza-se pela multiplicação descontrolada, já sendo um 

processo irreversível onde o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras 

manifestações clínicas da doença. 

O câncer recebe sua nomenclatura de acordo com a sua histogênese e histopatologia, 

dependendo do tecido que deu origem ao tumor. Os tumores benignos recebem o sufixo “-

oma” após o prefixo correspondente ao nome do tecido que o originou (adenoma, sendo 

“adeno-” derivado de “glândula” e “-oma” designando o tipo benigno). Em geral, os tumores 

malignos originados dos epitélios de revestimento externo e interno são os carcinomas; 

quando são originados de epitélio glandular, adenocarcinomas; quando são originados de 

tecidos conjuntivos, recebem a terminação sarcoma após o prefixo correspondente ao tecido 

que o originou. Existem exceções, como os epônimos (linfoma de Burkitt), tumores 

originados de células blásticas (blastomas), tumores originados de células totipotentes 

primitivas (teratomas, seminomas, coriocarciomas, carcinomas de células embrionárias) 

(INCA, 2008). 

Para se determinar a progressão da doença, utiliza-se o estadiamento. Segundo a 

International Union Against Cancer (UICC), este é importante já que: 

 

(...) a descrição clínica precisa e a classificação histopatológica das neoplasias 

malignas podem interessar (...) por: 1. Ajudar o médico no planejamento do 

tratamento; 2. Dar alguma indicação do prognóstico; 3. Ajudar na avaliação dos 

resultados de tratamento; 4. Facilitar a troca de informações entre os centros de 

tratamento; 5. Contribuir para a pesquisa contínua sobre o câncer humano. 

(BRASIL, 2004, p. 5). 

 

O estadiamento se baseia no Sistema TNM de Classificação de Tumores Malignos, no 

qual o T indica a extensão do tumor primário, o N a disseminação em linfonodos regionais e o 

M a presença ou ausência de metástases à distância. Para cada variável do sistema, há uma 

gradação que é a seguinte: T1 a T4, N0 a N3 e M0 a M1 (INCA, 2008; BRASIL, 2004). 

 

QUADRO 2 - As variáveis consideradas na classificação TNM 

Tumor Primário Linfonodos Regionais Metástase à Distância 

TX - tumor primário não 

pode ser avaliado 

NX - os linfonodos regionais 

não podem ser avaliados 

MX - a presença de 

metástase à distância não 
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pode ser avaliada 

T0 – não há evidência de 

tumor primário 

N0 - ausência de metástase
2
 

em linfonodos regionais 

M0 - ausência de metástase à 

distância 

Tis - carcinoma in situ N1, N2, N3 - 

comprometimento crescente 

dos linfonodos regionais 

M1 - metástase à distância 

T1, T2, T3, T4 - tamanho 

crescente e/ou extensão local 

do tumor primário 

  

Extraído de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer 

(INCA). TNM: classificação de tumores malignos (traduzido por Ana Lúcia Amaral Eisenberg). 6. edição. Rio 

de Janeiro: INCA, 2004. 254p, p. 9-10. 

 

As neoplasias em geral são fatores que interferem negativamente na qualidade de vida 

de seus portadores. Isso se deve não apenas por ser uma doença debilitante, mas também pelo 

estigma que o nome “câncer” carrega consigo. Para um melhor prognóstico, é necessário que 

haja um acompanhamento das populações mais sujeitas, seja por fatores genéticos ou 

ambientais, ao desenvolvimento da neoplasia. 

 

2.2 QUIMIOTERÁPICOS ANTINEOPLÁSICOS: CARACTERÍSTICAS E 

CLASSIFICAÇÕES 

Dentre as diferentes formas de tratamento oncológico, a quimioterapia é a que possui 

maior incidência de cura e a que mais aumenta a sobrevida dos pacientes que se submetem a 

esta (ANDRADE; SILVA, 2007). 

É uma forma de tratamento sistêmico em que os agentes antineoplásicos são tóxicos a 

qualquer tecido de rápida proliferação, seja ele normal ou tumoral, caracterizado por alta 

atividade mitótica e ciclo celular curto tendo assim, como consequência, o aparecimento de 

diversos efeitos colaterais que irão variar de acordo com o mecanismo de ação da droga 

(LIMA et al, 2011). 

Pode ser dividida em quimioterapia neo-adjuvante, quando realizada antes da cirurgia 

com a finalidade de avaliar a resposta antineoplásica e reduzir o tumor, e em quimioterapia 

adjuvante, realizada após o tratamento cirúrgico com a finalidade de erradicar 

micrometástases que possam existir (ANDRADE; SILVA, 2007). 

                                                 
2
 Metástase em qualquer linfonodo que não seja regional é classificada como metástase à distância 

(BRASIL, 2004, p. 10). 
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O ciclo celular é composto por três fases: G0, S e G1. A célula que não está replicando 

apresenta-se na fase G0. Nesta, o DNA apresenta-se super-enovelado, com atividade nuclear 

baixa. 

Na fase G1, há a preparação da célula para a multiplicação, com a produção de 

constituintes celulares que serão essenciais para a nova célula que será gerada, além da 

preparação para a síntese de DNA, que ocorrerá na fase S (ALBERTS et al, 1997). 

Nas fases G1 e S existem diversos mecanismos reguladores. Os fatores de 

crescimento, como os produtos de oncogenes, ativam a multiplicação celular, enquanto que os 

controles de feedback são inibidores da multiplicação celular. Estes controles são, por 

exemplo, genes supressores tumorais, que interrompem a replicação celular quando há dano 

no DNA, para que haja reparação. A apoptose provoca a morte da célula, reduzindo a 

possibilidade da célula tornar-se alterada, como no caso das alterações que levam ao câncer 

(ALBERTS et al, 1997). 

Na fase G2 há a síntese de componentes para a mitose, que é a divisão celular com 

manutenção do número de cromossomos específico da espécie, como a produção do fuso 

mitótico que é feita nesta etapa. Após a divisão do material nuclear há a citocinese, separação 

da célula mãe, formando as duas células filhas com suas organelas e demais constituintes 

celulares, finalizando o ciclo de replicação celular e com retono à fase G0. A célula tumoral 

não finaliza o ciclo de replicação celular passando direto para nova fase G1 (ALBERTS et al, 

1997). 

As drogas utilizadas para a quimioterapia podem ser divididas em duas grandes 

classes: ciclo-celular específicas e não ciclo-celular específicas. A primeira categoria atua em 

uma fase ativa do ciclo celular e a segunda tem a capacidade de atuar em células com elas 

estando ou não em alguma etapa ativa do ciclo celular (BONASSA, 2005). 

As drogas podem ser usadas sozinhas ou em associação na quimioterapia. A chamada 

poliquimioterapia se refere à utilização de mais de um desses agentes em combinação, sendo 

capaz de retardar o mecanismo de crescimento tumoral, gerando melhores respostas. Com 

isso, auxiliam tendo um efeito sinérgico, promovendo retardo na resistência tumoral e 

possibilidade introdução de menores doses, com consequente diminuição dos efeitos tóxicos e 

colaterais (ANDRADE; SILVA, 2007). 

Essas drogas usadas na quimioterapia antineoplásica podem ser classificadas em 

alguns grupos, a saber: agentes alquilantes, antimetabólitos, antibióticos antitumorais, plantas 

alcalóides, agentes múltiplos, hormonais e antagonistas hormonais (BONASSA, 2005). 
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QUADRO 3 - Classificação dos quimioterápicos antineoplásicos quanto à classe 

Classes Características Exemplos 

Agentes alquilantes São drogas ciclo celular não-

específicas, capazes de 

destruir células em repouso 

ou em processo de divisão 

ativa, sendo as últimas mais 

sensíveis. Causam alterações 

nas cadeias do ácido 

desoxiribonucleico (DNA), 

impedindo sua replicação e 

são particularmente 

citotóxicas aos linfomas, 

câncer de mama e mieloma 

múltiplo. 

Mostarda nitrogenada 

(Mecloretamina), 

Ciclofosfamida, 

Clorambucil, Bussulfano, 

Streptozocin, Ifosfamida, 

Melfalano, Tiotepa, 

Cisplatina, Carboplatina, 

Carmustina, Dacarbazina, 

Estramustina e Lomustina. 

Agentes antimetabólitos São ciclo celular específicos 

e agem na fase de síntese. 

Em sua estrutura, são 

semelhantes aos metabólitos 

naturais essenciais ao 

funcionamento celular e por 

isso, são capazes de 

incorporar-se às células mais 

facilmente, bloqueando a 

produção das enzimas 

necessárias à síntese de 

substâncias fundamentais ou 

interpondo-se às cadeias do 

DNA e RNA, processando 

informações erradas, sendo, 

por isso mais efetivos no 

tratamento de tumores de 

rápida divisão celular. 

Metotrexato, 

Mercaptopurina, Tioguanina, 

Fluorouracil, Citarabina, 

Floxuridine, Cladribina e 

Fludarabina. 

Antibióticos antitumorais São drogas ciclo celular 

específicas e pertencem a um 

grupo de compostos 

antimicrobianos produzidos 

pelo Streptomyces em 

cultura. A citotoxicidade 

desses agentes, que é fator 

limitante de sua utilidade 

antimicrobiana, mostrou-se 

de útil no tratamento de uma 

grande variedade de 

neoplasias. Atuam 

interferindo com a síntese 

dos ácidos nucléicos por 

meio de um processo 

denominado intercalação, 

que impede a duplicação e 

Dactinomicina, 

Doxorrubicina, 

Daunorrubicina, Bleomicina, 

Mitomicina, Idarrubicina e 

Mitoxantrona. 
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separação das cadeias de 

DNA e RNA. 

Plantas alcalóides São ciclo celular específicas 

e agem na fase de mitose, 

sendo que esse grupo 

envolve os inibidores 

mitóticos e os inibidores da 

topoisomerase. Os inibidores 

mitóticos ligam-se às 

proteínas dos microtúbulos, 

estruturas responsáveis pela 

polarização dos 

cromossomos, causando sua 

ruptura ou tornando-os 

inoperantes e causando 

bloqueio da divisão celular 

durante a metáfase. Os 

inibidores da topoisomerase, 

inibem esta enima, que é 

necessária para o término da 

replicação do DNA. 

Inibidores mitóticos: 

Vincristina, Vimblastina e 

Paclitaxel. Inibidores da 

topoisomerase: Topotecano, 

Irinotecano, Etoposide e 

Teniposide. 

Agentes múltiplos São um grupo de drogas 

antineoplásicas com 

mecanismos de ação variados 

e com características diversas 

entre si. 

Procarbazina, Hidroxiuréia, 

Asparaginase, Estramustine e 

Octreotida. 

Baseado em: BONASSA, E.M.A.; SANTANA, T.R. Enfermagem em Terapêutica Oncológica. São Paulo: 

Editora Atheneu; 3ª edição, 2005. 538p. 

 

Assim como muitos tecidos dependem do nível de hormônios para crescer e funcionar, 

alguns tumores, especialmente os derivados da mama, próstata, útero e tireóide, são também 

influenciados por estas substâncias. Nesses casos, a ação dos hormônios ou dos antagonistas 

hormonais depende da presença de receptores hormonais nas células tumorais. A terapêutica 

hormonal envolve a manipulação de hormônios com o objetivo de deter o crescimento 

tumoral e tem, em geral, objetivo mais paliativo do que curativo. É capaz de retardar 

temporariamente o crescimento tumoral sem ocasionar citotoxicidade, e de aliviar sintomas, 

mas, na maioria das vezes, sem promover a cura. Os agentes hormonais mais frequentemente 

utilizados são: estrogênios, antiestrogênios, antiandrogênios, progestogênios, análogos 

LHRH, adrenocorticosteróides, inibidores dos adrenocorticosteróides e outros (BONASSA, 

2005). 

Estes medicamentos, por atuarem em vários tipos diferentes de células, provocam 

efeitos tóxicos em muitos sistemas. 
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QUADRO 4 – Toxicidades inerentes aos quimioterápicos antineoplásicos 

Tipo de Toxicidade Exemplos de Acometimento 

Hematológica Leucopenia, trombocitopenia e anemia. 

Gastrintestinal Náusea, vômito, mucosite, sendo a de maior 

prevalência a estomatite quando a cavidade oral é 

atingida, e a anorexia. Como alterações hepáticas, 

temos a hepatomegalia acompanhada de icterícia e 

dor abdominal, necrose hepatocelular, colestase, 

hepatite e doença veno-oclusiva, que é 

frequentemente reversível com a interrupção 

temporária do tratamento. 

Cardiotoxicidade Insuficiência cardíaca congestiva e subsequente 

falência cardíaca. Como toxicidade pulmonar, 

temos tosse seca, dispnéia, cianose e taquipnéia, 

principalmente. 

Neurológica Confusão, depressão, sonolência, vertigem, 

parestesias (principalmente em mãos e pés), 

formigamento, ototoxicidade, perda do paladar, 

aracnoidite e irritação meníngea. 

Reprodutiva Diminuição ou estagnação do funcionamento 

ovariano ou testicular, os quais podem ser 

irreversíveis, irregularidade do ciclo menstrual, 

amenorréia temporária e diminuição da libido. 

Renal Elevação dos níveis de uréia, creatinina e ácido 

úrico, e ser prevenida pela hiper-hidratação e uso 

de diuréticos. 

Metabólica Hipomagnesia, hiponatremia, hipercalemia e 

hiperuricemia. 

Dermatológica Extravasamento de fármacos vesicantes no tecido 

vizinho à veia puncionada, com irritação severa, 

formação de vesículas e destruição tecidual; ao 

passo que as drogas irritantes provocam reação 

menos intensa quando extravasadas, sem necrose 

tecidual ou formação de vesículas, porém, mesmo 

adequadamente infundidas, podem ocasionar dor e 

reação inflamatória no local de punção e ao longo 

da veia utilizada. 

Sistêmica Eritema, urticária, hiperpigmentação, 

fotossensibilidade, alopecia, alterações nas unhas; 

e a anafilaxia, cujos sinais e sintomas são, 

urticária e exantema cutâneo, seguidos de 

agitação, dispnéia, hipotensão, edema facial, 

prurido, dentre outros. 
Baseado em: BONASSA, E.M.A.; SANTANA, T.R. Enfermagem em Terapêutica Oncológica. São Paulo: 

Editora Atheneu; 3ª edição, 2005. 538p. 
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2.3 EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS 

Eventos adversos relacionados a medicamentos são considerados como qualquer dano 

ou injúria causado ao paciente pela intervenção relacionada aos medicamentos, quer seja por 

sua falta de uso quando necessário ou uso desnecessário (KAWANO et al, 2006). O dano é 

considerado condição necessária para a caracterização do evento adverso. Estão incluídos 

nesse conceito os erros de medicação e as reações adversas (OTERO; DOMÍNGUES, 2000; 

ROSA; PERINI, 2003). 

Erro de medicação é qualquer evento evitável que leva ou tem potencial para levar ao 

uso inadequado de um medicamento. Isso implica que, o uso inadequado pode ou não lesar o 

paciente, e não importa se o medicamento está sob o controle de profissionais de saúde, do 

paciente ou do consumidor (NCCMERP, 2001). 

Reação adversa é uma resposta nociva a uma droga, não intencional, que ocorre nas 

doses usuais para profilaxia, terapêutica, tratamento ou para modificação de função 

fisiológica, mas não devido a um erro de medicação (EDWARDS; ARONSON, 2000). 

O Medication Errors Reporting Program (USP-ISMP) identificou dez elementos que 

tem grande influência na utilização de medicamentos e qualquer falha nesses elementos pode 

estar diretamente relacionada a erros (ISMP, 2008). São eles: informação relacionada ao 

paciente (como dados antropométricos, clínicos e de monitoramento dos medicamentos 

utilizados e da evolução da doença); informação relacionada ao medicamento (acesso rápido à 

informações sobre os medicamentos que estão sendo usados); comunicação relacionada aos 

medicamentos (reduzindo falhas de comunicação, com padronização de formas de prescrição, 

a fim de evitar erros); rotulagem, embalagem e nome dos medicamentos (rótulos claros, com 

identificações diferenciadas para nomes e pronúncias semelhantes); dispensação, 

armazenamento e padronização dos medicamentos; aquisição, uso e monitoramento de 

dispositivos para administração dos medicamentos (design de algumas bombas infusoras pode 

facilitar a ocorrência de erros); fatores ambientais (baixa luminosidade, desorganização do 

espaço, barulhos, distrações, interrupções, carga de trabalho excessiva); educação e 

competência dos profissionais (principalmente relacionadas aos novos medicamentos e 

medicamentos perigosos); educação do paciente (fornecer informação e encorajar o paciente a 

perguntar e buscar respostas sobre a doença e o tratamento) e gerenciamento de risco e 

processos de qualidade (usar de estratégias de controle para a qualidade dos sistemas de 

utilização de medicamentos) (ISMP, 2008). 

Os estudos Harvard Medical Practice Study I e II mostraram que os eventos adversos 

relacionados à assistência são comuns e inesperadamente altos em hospitais americanos, 
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ocasionando danos permanentes e mortes. Os mais frequentemente registrados foram 

relacionados aos medicamentos e, em grande parte, evitáveis (BRENNAN et al, 1991; 

LEAPE et al, 1991). Cada etapa do processo de utilização de medicamentos é cercada por 

uma grande quantidade de problemas relacionados à segurança e são necessários cada vez 

mais estudos para evidenciar as falhas e determinar ações de prevenção eficazes. 

Alguns medicamentos têm maior potencial de provocar lesão grave nos pacientes 

quando ocorre alguma falha no processo de utilização deles. Estes foram denominados pelo 

ISMP como High-Alert Medications e os quimioterápicos antineoplásicos, tanto de utilização 

oral como parenteral, estão presentes nesta lista (ISMP, 2008). 

 

2.4 SEGURANÇA DO PACIENTE 

O principal objetivo de um hospital é a prestação de serviços na área da saúde, com 

qualidade, eficiência e eficácia e este padrão não pode ser alcançado sem que haja um 

programa de prevenção de acidentes que possibilite condições ambientais seguras para o 

paciente (ANVISA, 2003). 

Segurança do paciente pode ser definida como a diminuição de atos não seguros 

dentro da assistência à saúde, com a utilização de boas práticas para alcançar resultados 

ótimos para o paciente (THE CANADIAN PATIENT SAFETY DICTIONARY, 2003). 

O já mencionado relatório da IOM expôs o tema através de dados, estimulando a 

discussão das falhas e acidentes assistenciais. A segurança do paciente foi assumida como um 

novo campo de estudo em que era necessário desenvolver esforços para tornar a assistência 

mais segura (BATTLES; LILFORD, 2003). 

Com o aumento da complexidade tecnológica da assistência, novos desafios foram 

gerados para os profissionais de saúde e as organizações de saúde (RALSTON; LARSON, 

2005), o que pode acabar provocando um maior número de eventos adversos relacionados à 

falta de capacitação profissional, já que a maioria das tecnologias não foi idealizada tendo em 

mente as limitações humanas.  

O estudo de Bates e cols (1998) demonstrou que a solicitação médica 

computadorizada diminuiu a frequência de erros sérios de medicação em 55%, já que por 

muitas vezes, as prescrições e receitas médicas chegam às mãos de outros profissionais e têm 

de ser “decifradas” quando não há a possibilidade de procurar o profissional prescritor para 

que este diga, claramente, o que gostaria de solicitar.  
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O processo de acreditação tem um papel muito importante na conscientização da 

necessidade de padrões ótimos de segurança do paciente, já que esta é uma das exigências 

para se conseguir a certificação dos consórcios. 

Outro fator que interfere na segurança do paciente é a jornada de trabalho exaustiva a 

qual os profissionais de saúde, em especial a equipe de enfermagem, estão sujeitos. Esse fator 

está intimamente relacionado com o grau de segurança da assistência prestada, devendo os 

gerentes estar atentos às melhorias que necessitam proporcionar (NETO, 2006). 

 

O pessoal de enfermagem representa a proporção mais alta de trabalhadores no 

atendimento de saúde em todos os locais, inclusive nos hospitais. São os prestadores 

de atendimento que os pacientes encontram com mais freqüência, passando mais 

tempo com os pacientes do que qualquer outro profissional de saúde. Essa presença 

contínua permite que a equipe de enfermagem conheça o paciente e saiba suas 

condições a qualquer momento. A qualidade do cuidado, do tratamento e dos 

serviços que os enfermeiros proporcionam afeta consideravelmente a recuperação do 

paciente (JOINT COMMISSION ON ACCREDITATION OF HEALTHCARE 

ORGANIZATIONS, 2008). 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo faz parte do projeto de pesquisa “Gerenciando os eventos adversos 

na administração de quimioterápicos com foco na tríade: paciente, profissional e ambiente”, 

do Programa de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Trata-se de um estudo de caso único, descritivo, transversal 

com abordagem qualitativa. A opção por se desenvolver um estudo de caso único justifica-se 

por serem investigações detalhadas de uma única entidade ou de um pequeno número de 

entidades, sendo estas entendidas como qualquer unidade social a ser estudada. Os 

pesquisadores obtêm uma riqueza de informações descritivas e podem examinar relações 

entre fenômenos diferentes ou tendências ao longo do tempo (LIMA, 2011). Utilizou-se a 

abordagem qualitativa por descrever as distribuições das variáveis existentes, sem se importar 

com a casualidade ou outras hipóteses (LIMA, 2011). 

 

3.1 CENÁRIO DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no Núcleo de Atenção Oncológica do Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense. 

A estrutura física do setor comporta dez cadeiras para a realização de quimioterapia, 

uma sala de procedimentos com uma maca e não possui leitos, realizando uma média de vinte 

a vinte e cinco atendimentos/dia. Conta com uma equipe de enfermagem constituída por dez 

profissionais da área, dentre os quais três enfermeiros, quatro técnicos e dois auxiliares de 

enfermagem. Há um local reservado para a preparação dos quimioterápicos a serem 

administrados, separado por uma divisória de madeira, com uma pia com bancada, uma mesa 

grande e um frigobar. Os quimioterápicos chegam prontos da farmácia, sendo manipulados 

pela equipe de enfermagem apenas para sua administração. Há uma bombona de papelão que 

se destina a dispensação do material utilizado diretamente na quimioterapia, como equipos e 

frascos. A recepção e coleta de materiais é realizada por uma porta lateral a parte, porém há 

entrada e saída de profissionais e pacientes por esta. 
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3.2 SUJEITOS DO ESTUDO 

Os sujeitos foram os membros da equipe de enfermagem que realizaram a 

administração de quimioterapia antineoplásica nos pacientes no setor estudado. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

Para a coleta dos dados do estudo, foi realizada análise documental, através de dados 

dos prontuários dos pacientes e estatísticas do setor, e observação não–participante das seções 

de quimioterapia. 

A pesquisa documental baseia-se em matérias que ainda não receberam um tratamento 

analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa e não deve 

ser confundida com uma pesquisa bibliográfica, já que esta utiliza principalmente as 

contribuições de vários autores sobre determinada temática de estudo (LIMA, 2011).  

Foi escolhida a observação não-participante já que o pesquisador terá contato com a 

realidade estudada, porém permanecerá fora dela, não interferindo em nenhum momento na 

situação e nem se envolvendo com ela, o que não impedirá que os fatos observados sejam 

coletados de forma consciente e objetiva. 

Os instrumentos para coleta dos dados foram compostos pelo Instrumento 1 - Roteiro 

de Observação, que se destinou à observação de campo direcionado para a observação do 

processo de administração dos medicamentos (Apêndice 1) e pelo Instrumento 2 - Roteiro de 

Coleta de Dados do Prontuário, que é um formulário estruturado para coleta de informações 

no prontuário do paciente (Apêndice 2). A coleta de dados relacionada aos quimioterápicos 

mais utilizados e aos protocolos de quimioterapia mais usados foi feita junto a estimativas que 

o setor já possuía. 

Os números dos prontuários a serem levantados foram coletados junto às estatísticas 

do setor.  Dos 399 prontuários indicados, 317 foram acessados. As perdas foram devido a 

internações, prontuários retidos no faturamento, prontuários que ainda não haviam sido 

abertos e prontuários de pacientes que estavam em atendimento no dia da pesquisa ou de dois 

a três dias antes. Os números foram referentes ao pacientes da Oncologia Clínica em 

atendimento no setor até o fim do mês de Janeiro de 2013. 

A realização de uma nova tentativa de busca dos prontuários faltantes não foi possível 

devido à dinâmica do serviço de documentação, onde há um limite pequeno de pesquisas 

diárias e um limite pequeno de prontuários a serem acessados por pesquisador. Sendo assim, 

as marcações eram feitas em datas muito a frente da data da solicitação. 
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A coleta propriamente dita ocorreu entre os meses de fevereiro e junho de 2013 e, 

devido à ausência/escassez da informação, os dados referentes à prognóstico e ocupação dos 

pacientes foi retirado dos resultados finais. 

As observações foram realizadas em dias aleatórios, em dias e períodos alternados. 

Foram realizadas observações nos dois períodos do dia no qual o ambulatório estava em 

funcionamento (manhã e tarde). Cada seção durou por volta de 4 horas, em ambos os 

períodos, sendo que, em Oncologia Clínica, são realizados em média 18 a 20 atendimentos-

dia. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

A cada observação realizada, foi confeccionado um relatório de observação, contendo 

os itens do Instrumento 1 e, a partir destes dados, foi elaborado um diário de campo, onde foi 

feito o registro dos episódios observados no ambiente de pesquisa, com a data, horário e 

categorias profissionais envolvidas (enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de 

enfermagem).  

Os dados foram categorizados através de análise temática baseada nos resultados 

obtidos e discutidos levando em consideração a bibliografia específica sobre o assunto 

estudado, tendo como referência o gerenciamento de segurança no setor com base nos eventos 

adversos. A partir disso, emergiram as seguintes categorias: perfil dos pacientes atendidos e 

perfil medicamentoso no Núcleo de Atenção Oncológica; gerenciamento de eventos adversos 

no processo de administração de quimioterápicos no Núcleo de Atenção Oncológica; 

estratégias para prevenção de eventos adversos em quimioterapia no Núcleo de Atenção 

Oncológica. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

Em atendimento a Resolução 196/96, todos os colaboradores do estudo, que aceitaram 

voluntariamente participar da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 3), antes da coleta dos dados. Foi garantido na pesquisa o anonimato 

dos indivíduos. 

A coleta de dados foi autorizada pela Direção Médica do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, mediante a emissão de Declaração de Autorização para a Pesquisa em 

01/08/2012 (Anexo 1) e o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da UFF, e aprovado sob o CAAE 04526013.2.0000.5243 (Anexo 2). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA MAIS PRATICADOS 

Para a seleção do plano terapêutico mais adequado às condições clínicas do paciente, é 

necessária a realização de uma avaliação completa do estado de saúde, com a finalidade de 

assegurar que seu organismo está realmente pronto para receber as medicações previstas. 

Uma das variáveis que é levada em consideração é o performance status ou 

capacidade funcional, que é o principal indicador de prognóstico no caso do paciente 

oncológico. Para essa avaliação existem as escalas de Karnofsky e da Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG) ou escala de Zubrod. 

A variável refere-se ao nível de atividade da qual um paciente é capaz. É uma medida 

independente da extensão anatômica ou das características histológicas ou de quanto o câncer 

– ou comorbidades associadas – têm afetado o paciente, sendo indicativa do quão bem o 

paciente vai responder ao tratamento proposto e sendo preditiva do provável prognóstico 

(SKEEL, 2007). 

A escala de Karnofsky mede a capacidade de desempenho das atividades da vida 

diária. A pontuação é útil para seguir o curso da doença, o déficit progressivo e a morte. Os 

pacientes com o melhor escore no momento do diagnóstico têm melhor índice de 

sobrevivência e de qualidade de vida, além de ser de fácil utilização por qualquer profissional 

de saúde, até mesmo pelo próprio paciente (HIRSCH, SALAZAR, MAZA, MOLINA, 

NAVARRETE, LERA, et al., 2008). 

Essa escala foi concebida para avaliar a função independente e demonstrou ter 

validade substancial como um indicador do estado físico geral. Em particular, a associação 

entre baixos escores e expectativa de vida encurtada sugere que esse método de avaliação 

pode ser valioso como uma variável de estratificação de pacientes para ensaios clínicos 

(YATES, CHALMER, MCKEGNEY, 1980). 

A escala proposta pela ECOG tem como vantagens ser fácil de lembrar e fazer 

discriminações que são clinicamente úteis (SKEEL, 2007). 

De acordo com os critérios de cada escala, pacientes que têm capacidade funcional 

completamente preservada ou têm sintomas leves mais frequentemente respondem 
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positivamente ao tratamento e têm maior sobrevida em relação àqueles com menos 

capacidade funcional ou sintomas mais severos (SKEEL, 2007). 

A capacidade funcional é um parâmetro útil para ajudar na seguinte tomada de 

decisão: o paciente irá se beneficiar com o tratamento ou o tratamento irá piorar suas 

condições clínicas? Geralmente pacientes com piores escores nas escalas de capacidade 

funcional não se beneficiam com o tratamento e os efeitos tóxicos são maiores do que em 

pacientes com escores melhores (SKEEL, 2007). 

 

FIGURA 1 – Escalas de capacidade funcional 

 

SKEEL, R.T. Systematic assessment of the patient with cancer and consequences of treatment. In: SKEEL, R.T. 

Handbook of Cancer Chemotherapy. 7th edition. Lippincot Willians & Wilkins, 2007. 48-9p. 

 

Para melhor determinar os eventos adversos inerentes ao tratamento nos pacientes do 

Núcleo de Atenção Oncológica do Hospital Universitário Antônio Pedro, foi realizado o 

levantamento dos protocolos de quimioterapia mais utilizados nos pacientes de Oncologia 

Clínica. Foi necessária essa divisão, já que parte dos pacientes de Onco-Hematologia realiza a 

administração dos quimioterápicos no setor de Hematologia e devido ao grande número de 
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prontuários e protocolos que deveriam ser levantados para se obter os resultados. Serão 

descritos os dez protocolos mais realizados. 

Com base em Skeel (2007) e Chu (2010), foi possível obter informações a respeito dos 

protocolos levantados: 

 

1. Protocolo FAC 

Utilizado para o câncer de mama, o protocolo é composto por Ciclofosfamida, 

Doxorrubicina (Adriamicina) e 5-Fluorouracil. É indicado para terapia neoadjuvante do 

câncer de mama e para terapia adjuvante do câncer de mama em pacientes com performance 

status 0, 1 e 2 (ECOG). 

I. Regime de administração: ciclo de 21 dias, por 6 ciclos.  

o Ciclofosfamida - 500mg/m² - Bolus intravenoso - Dia 1  

o Doxorubicina - 50mg/m² - Bolus intravenoso - Dia 1 

o 5-Fluorouracil - 500mg/m² - Bolus intravenoso - Dia 1 

 Ordem de administração: 5-Fluorouracil, Doxorrubicina, 

Ciclofosfamida. 

II. Terapia de suporte:  

o Anti-eméticos 15 a 30 minutos antes da quimioterapia. 

o Dexametasona 8mg oral ou bolus intravenoso. 

o Ondansetrona 8mg oral ou bolus intravenoso. 

o Pode ser necessário o bochecho com 10ml de sucralfato ou clorexidina 

quatro vezes ao dia para alívio da mucosite. 

o Pode ser necessário uso de inibidor da bomba de prótons (Omeprazol) 

ou antagonistas H2 (Ranitidina) em pacientes com risco de úlceras ou 

sangramento. 

o Pode ser receitada Metoclopramida (10 a 20mg via oral, três vezes ao 

dia) e Dexametasona (4mg via oral, três vezes ao dia) para uso em casa. 

A Doxorrubicina é droga vesicante, portanto, devem ser tomadas precauções quanto 

ao extravasamento e flebite; e o 5-Fluorouracil é droga com potencial irritante, requerendo 

também cuidados quanto à possibilidade de flebite. 
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2. Protocolo 5FU + Leuco 

Utilizado para o câncer colo-retal, o protocolo é composto por 5-Fluorouracil e 

Leucovorin (Ácido Folínico). É indicado para terapia adjuvante do câncer de cólon nos 

estádios II – III após cirurgia e para tratamento do câncer colo-retal avançado/metastático em 

pacientes com performance status 0, 1 e 2 (ECOG). 

I. Regime de administração: ciclo de 14 dias, por 6 a 12 ciclos.  

o Ácido Folínico - 350mg - Intravenoso em 250ml de Glicose a 5% por, 

no mínimo, 120 minutos - Dia 1  

o 5-Fluorouracil - 400mg/m² - Bolus intravenoso por, no mínimo, 5 

minutos - Dia 1 

o 5-Fluorouracil - 2800mg/m² - Intravenoso por, no mínimo, 46 horas - 

Dia 1 

 Ordem de administração: Leucovorin, 5-Fluorouracil. 

II. Terapia de suporte:  

o Anti-eméticos 15 a 30 minutos antes da quimioterapia. 

o Metoclopramida 20mg oral ou bolus intravenoso. 

o Pode ser necessário uso de inibidor da bomba de prótons (Omeprazol) 

ou antagonistas H2 (Ranitidina) em pacientes com risco de úlceras ou 

sangramento. 

o Pode ser receitada Metoclopramida (10 a 20mg via oral, três vezes ao 

dia), Piridoxina (50mg via oral, três vezes ao dia) para o alívio da 

eritrodisestesia palmoplantar e Loperamida (4mg via oral, três vezes ao 

dia após o primeiro sinal de intestino solto e, depois, de 2 a 4mg, quatro 

vezes ao dia para alívio da diarreia, sendo um máximo de 16mg em 24 

horas) para uso em casa. 

O 5-Fluorouracil é droga com potencial irritante, requerendo cuidados quanto à 

possibilidade de flebite. É recomendado o uso de bomba de infusão e acesso venoso central 

para esse protocolo. 

 

3. Protocolo CDDP + VP 

Utilizado para o câncer de pulmão tipo pequenas células (SCLC), o protocolo é 

composto por Cisplatina e Etoposido. É indicada em pacientes com performance status 0, 1 e 

2 (ECOG) para estádios onde a doença ainda está limitada ou para tratamento radical. É 

geralmente usada com radioterapia torácica. 
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I. Regime de administração: ciclo de 21 dias, por 4 ciclos.  

o Cisplatina - 25mg/m² - Intravenoso em 1000ml de Soro Fisiológico 

0,9% com 20mmol de Cloreto de Potássio em uma infusão máxima de 

1mg de Cisplatina por minuto, em um tempo mínimo de 60 minutos - 

Dia 1, 2 e 3  

o Estoposido - 100mg/m² - Intravenoso em 1000ml de Soro Fisiológico 

0,9% por no mínimo 60 minutos - Dia 1, 2 e 3 

 Ordem de administração: Etoposido, Cisplatina. 

II. Terapia de suporte:  

o Anti-eméticos 15 a 30 minutos antes da quimioterapia. 

o Dexametasona 8mg oral ou bolus intravenoso. 

o Ondansetrona 8mg oral ou bolus intravenoso. 

o Pode ser necessário uso de inibidor da bomba de prótons (Omeprazol) 

ou antagonistas H2 (Ranitidina) em pacientes com risco de úlceras ou 

sangramento. 

o Pode ser necessário uso de Furosemida 40mg e 500ml de Soro 

Fisiológico 0,9% com 8mmol de Sulfato de Magnésio por 30 minutos. 

o Pode ser necessário uso de antibioticoterapia profilática. 

o Pode ser receitada Metoclopramida (10 a 20 mg via oral, três vezes ao 

dia), Ondansetrona (8mg à noite durante os dias de quimioterapia e 

depois do fim, 8mg, duas vezes ao dia por dois dias) e Dexametasona 

(4 mg via oral, uma vez ao dia, por dois dias começando no dia 

seguinte do fim da quimioterapia) para uso em casa. 

A Cisplatina é droga esfoliante e o Etoposido é droga irritante, requerendo cuidados 

quanto à possibilidade de flebite. Deve-se informar aos pacientes precisam ingerir no mínimo 

dois litros de água em 24 horas após a administração de Cisplatina. 

 

4. Protocolo CMF 

Utilizado para o câncer de mama, o protocolo é composto por Ciclofosfamida, 5-

Fluorouracil e Metotrexato. É indicada para terapia adjuvante do câncer de mama detectado 

precocemente em pacientes com performance status 0, 1 e 2 (ECOG). 

I. Regime de administração: ciclo de 28 dias, por 6 ciclos.  

o Ciclofosfamida - 600mg/m² - Bolus intravenoso - Dia 1 e 8  

o Metotrexato - 40mg/m² - Bolus intravenoso - Dia 1 e 8 
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o 5-Fluorouracil - 600mg/m² - Bolus intravenoso – Dia 1 e 8 

 Ordem de administração: 5-Fluorouracil, Metotrexato, 

Ciclofosfamida. 

II. Terapia de suporte:  

o Anti-eméticos 15 a 30 minutos antes da quimioterapia nos dias 1 e 8.  

o Dexametasona 8mg oral ou bolus intravenoso. 

o Metoclopramida 20mg oral ou bolus intravenoso. 

o Pode ser necessário uso de Ácido Folínico 15mg de 6/6h por via oral 

em 6 doses, começando 24h apósa administração do Metotrexato. 

o Pode ser necessário o bochecho com 10ml de sucralfato ou clorexidina 

quatro vezes ao dia para alívio da mucosite. 

o Pode ser necessário uso de inibidor da bomba de prótons (Omeprazol) 

ou antagonistas H2 (Ranitidina) em pacientes com risco de úlceras ou 

sangramento. 

o Pode ser receitada Metoclopramida (10 a 20 mg via oral, três vezes ao 

dia) e Dexametasona (4 mg via oral, uma vez ao dia por três dias) para 

uso em casa. 

O 5-Fluorouracil e o Metrotrexato são drogas irritantes, requerendo cuidados quanto à 

possibilidade de flebite. 

 

5. Protocolo XELOX 

Utilizado para o câncer colo-retal, o protocolo é composto por Capecitabina e 

Oxaliplatina. É indicada para terapia adjuvante do câncer colo-retal de estádio III após 

cirurgia, tratamento do câncer colo-retal avançado/metastático e para cânceres que 

desenvolveram metástases hepáticas em pacientes com performance status 0, 1 e 2 (ECOG). 

I. Regime de administração: ciclo de 21 dias, por 8 ciclos.  

o Capecitabina - 1000mg/m² - Oral, duas vezes ao dia - Dias 1 a 14 

o Oxaliplatina - 130mg/m² - Intravenoso em 500ml de Glicose a 5% por, 

no mínimo 120 minutos - Dia 1 

o Para pacientes acima de 70 anos, a dose de Capecitabina deve ser 

ajustada para 800mg/m². 

II. Terapia de suporte:  

o Anti-eméticos 15 a 30 minutos antes da quimioterapia apenas no dia 1. 

o Dexametasona 8mg oral ou bolus intravenoso. 
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o Ondansetrona 8mg oral ou bolus intravenoso. 

o Piridoxina (50mg via oral, três vezes ao dia) para o alívio da 

eritrodisestesia palmoplantar e Loperamida (4mg via oral após o 

primeiro sinal de intestino solto e, depois, de 2 a 4mg, quatro vezes ao 

dia para alívio da diarreia, sendo um máximo de 16mg em 24 horas) 

para uso em casa. 

o Pode ser necessário o bochecho com 10ml de sucralfato ou clorexidina 

quatro vezes ao dia para alívio da mucosite. 

o Pode ser necessário uso de inibidor da bomba de prótons (Omeprazol) 

ou antagonistas H2 (Ranitidina) em pacientes com risco de úlceras ou 

sangramento. 

o Pode ser receitada Metoclopramida (10 a 20 mg via oral, três vezes ao 

dia) e Dexametasona (4 mg via oral, duas vezes ao dia, por três dias) 

para uso em casa 

A Oxaliplatina é droga irritante, requerendo também cuidados quanto à possibilidade 

de flebite. A Capecitabina deve começar a ser administrada na noite do dia 1, e tomada com 

ou após a refeição. 

 

6. Protocolo IRINO 

Utilizado para o câncer colo-retal, o protocolo é composto por Irinotecano. É indicada 

como terapia de segunda linha para o câncer colo-retal avançado e para terapia com finalidade 

paliativa em pacientes com performance status 0 e 1 (ECOG). 

I. Regime de administração: ciclo de 21 dias, por 8 ciclos.  

o Irinotecano - 350mg/m² - Intravenoso em 250ml de Soro Fisiológico 

0,9% por no mínimo 90 minutos - Dia 1  

II. Terapia de suporte:  

o Anti-eméticos 15 a 30 minutos antes da quimioterapia. 

o Dexametasona 8mg oral. 

o Ondansetrona 8mg oral. 

o É administrada Atropina 250mcg por via subcutânea imediatamente 

antes do Irinotecano para o alívio da Síndrome Colinérgica Aguda. 

o Pode ser necessária Loperamida (2mg via oral a cada duas horas após o 

primeiro sinal de diarréia líquida e continuar até 12 horas após a 
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cessação da diarréia, não devendo ser usado por mais de 48 horas) para 

uso em casa. 

o Pode ser necessário uso de inibidor da bomba de prótons (Omeprazol) 

ou antagonistas H2 (Ranitidina) em pacientes com risco de úlceras ou 

sangramento. 

o Pode ser receitada Metoclopramida (10 a 20 mg via oral, três vezes ao 

dia) e Dexametasona (4 mg via oral, duas vezes ao dia, por três dias) 

para uso em casa 

O Irinotecano é droga irritante, requerendo cuidados quanto à possibilidade de flebite. 

 

7. Protocolo TAXOTERE 

Utilizado para o câncer de pulmão tipo não pequenas células (NSCLC), o protocolo é 

composto por Docetaxel (Taxotere). É indicado como terapia de segunda linha para o NSCLC 

de estádios IIIB ou IV e para terapia com finalidade paliativa em pacientes com performance 

status 0 e 1 (ECOG). 

I. Regime de administração: ciclo de 21 dias, por 4 ciclos.  

o Docetaxel - 75mg/m² - Intravenoso em 250ml de Soro Fisiológico 0,9% 

por no mínimo 60 minutos - Dia 1  

II. Terapia de suporte:  

o Anti-eméticos 15 a 30 minutos antes da quimioterapia. 

o Metoclopramida 20mg oral ou bolus intravenoso. 

o Dexametasona 8mg oral duas vezes ao dia, no dia anterior ao início do 

ciclo. 

o Pode ser necessário uso de inibidor da bomba de prótons (Omeprazol) 

ou antagonistas H2 (Ranitidina) em pacientes com risco de úlceras ou 

sangramento. 

o Pode ser necessário uso de antibioticoterapia profilática. 

o Pode ser receitada Metoclopramida (10 a 20 mg via oral, três vezes ao 

dia) e Dexametasona (8 mg via oral, duas vezes ao dia, por três dias, 

começando 24 horas após a administração do Docetaxel) para uso em 

casa. 

O Docetaxel é droga esfoliante, requerendo cuidados quanto à possibilidade de flebite. 

8. Protocolo ELF 
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Utilizado para o câncer gastro-esofágico, o protocolo é composto por Etoposido, 

Leucovorin e 5-Fluorouracil. É indicado como terapia de primeira ou segunda linha com 

finalidade paliativa para estádio IV do câncer gastro-esofágico ou para tratamento da recidiva 

do câncer gastro-esofágico em pacientes com performance status 0 e 1 (ECOG). 

I. Regime de administração: ciclo de 28 dias, por 6 ciclos.  

o Etoposido - 100mg/m² - Intravenoso em 500ml de Soro Fisiológico 

0,9% por no mínimo 30 minutos - Dia 1, 2 e 3  

o Leucovorin - 150mg/m² - Intravenoso em 100ml de Soro Fisiológico 

0,9% por 10 a 15 minutos - Dia 1, 2 e 3 

o 5-Fluorouracil - 500mg/m² - Intravenoso em 250ml de Soro Fisiológico 

0,9% por no mínimo 60 minutos - Dia 1, 2 e 3 

 Ordem de administração: Etoposido, Leucovorin, 5-

Fluorouracil. 

II. Terapia de suporte:  

o Anti-eméticos 15 a 30 minutos antes da quimioterapia. 

o Metoclopramida 20mg oral ou bolus intravenoso. 

o Pode ser necessário o bochecho com 10ml de sucralfato ou clorexidina 

quatro vezes ao dia para alívio da mucosite. 

o Pode ser necessário uso de inibidor da bomba de prótons (Omeprazol) 

ou antagonistas H2 (Ranitidina) em pacientes com risco de úlceras ou 

sangramento. 

o Pode ser necessária Piridoxina (50mg via oral, três vezes ao dia) para o 

alívio da eritrodisestesia palmoplantar e Loperamida (4mg via oral após 

o primeiro sinal de intestino solto e, depois, de 2 a 4mg, quatro vezes 

ao dia para alívio da diarreia, sendo um máximo de 16mg em 24 horas) 

para uso em casa. 

O 5-Fluorouracil e o Etoposido são drogas irritantes, requerendo também cuidados 

quanto à possibilidade de flebite. 

 

9. Protocolo FLOX 

Utilizado para o câncer colo-retal, o protocolo é composto por Oxaliplatina, 

Leucovorin e 5-Fluorouracil. É indicado para terapia adjuvante do câncer colo-retal de estádio 

III após cirurgia e terapia de primeira e segunda linha do câncer colo-retal 

avançado/metastático em pacientes com performance status 0 e 1 (ECOG). 
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I. Regime de administração: ciclo de 14 dias, por 6 a 12 ciclos.  

o Oxaliplatina - 85mg/m² - Intravenoso em 500ml de Glicose 5% por no 

mínimo 120 minutos - Dia 1  

o Leucovorin - 350mg/m² - Intravenoso em 250ml de Glicose 5% por no 

mínimo 120 minutos - Dia 1 

o 5-Fluorouracil - 400mg/m² - Bolus intravenoso por no mínimo 10 

minutos - Dia 1 

o 5-Fluorouracil - 2400mg/m² - Intravenoso por no mínimo 46 horas - Dia 

1 

 Ordem de administração: Oxaliplatina, Leucovorin, 5-

Fluorouracil 

II. Terapia de suporte:  

o Anti-eméticos 15 a 30 minutos antes da quimioterapia. 

o Dexametasona 8mg oral. 

o Ondansetrona 8mg oral. 

o Pode ser necessário uso de inibidor da bomba de prótons (Omeprazol) 

ou antagonistas H2 (Ranitidina) em pacientes com risco de úlceras ou 

sangramento. 

o Pode ser receitada Metoclopramida (10 a 20 mg via oral, três vezes ao 

dia), Dexametasona (4 mg via oral, duas vezes ao dia, por três dias) e 

Loperamida (4mg via oral após o primeiro sinal de intestino solto e, 

depois, de 2 a 4mg, quatro vezes ao dia para alívio da diarreia, sendo 

um máximo de 16mg em 24 horas) para uso em casa. 

A Oxaliplatina é droga esfoliante e o 5-Fluorouracil é droga com potencial irritante, 

requerendo cuidados quanto à possibilidade de flebite. É recomendado o uso de bomba de 

infusão e acesso venoso central para esse protocolo. 

 

10. Protocolo GEMZAR 

Utilizado para o câncer de pulmão tipo não pequenas células (NSCLC), o protocolo é 

composto por Gemcitabina (Gemzar). É indicado como terapia de segunda linha para o 

NSCLC de estádios III ou IV e para terapia com finalidade paliativa em pacientes com 

performance status 0, 1 e 2 (ECOG). 

I. Regime de administração: ciclo de 21 dias, por 4 ciclos.  
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o Gemcitabina - 1250mg/m² - Intravenoso em 250ml de Soro Fisiológico 

0,9% por no mínimo 30 minutos - Dia 1 e 8 

II. Terapia de suporte:  

o Anti-eméticos 15 a 30 minutos antes da quimioterapia. 

o Metoclopramida 20mg oral ou bolus intravenoso. 

o Pode ser necessário uso de inibidor da bomba de prótons (Omeprazol) 

ou antagonistas H2 (Ranitidina) em pacientes com risco de úlceras ou 

sangramento. 

Pode ser receitada Metoclopramida (10 a 20 mg via oral, três vezes ao dia) para uso 

em casa. 

 

4.2 QUIMIOTERÁPICOS MAIS UTILIZADOS 

Para que se consiga um melhor entendimento dos riscos ao paciente, riscos 

ocupacionais e riscos ambientais inerentes ao processo de administração de quimioterápicos 

no Núcleo de Atenção Oncológica do Hospital Universitário Antônio Pedro, foi realizado um 

levantamento das drogas antineoplásicas mais utilizadas no setor de acordo com os protocolos 

e exclusões já descritas no tópico anterior, levando-se em consideração o seu mecanismo de 

ação, efeitos colaterais mais comumente observados, interações medicamentosas e cuidados 

de enfermagem necessários.  

Para a confecção dos tópicos abaixo, foram utilizadas informações baseadas nos dados 

de Bonassa e cols (2005) e também nos dados de Hardman e cols (2005): 

 

1. Bleomicina 

I. Mecanismo de ação  

o Não tem mecanismo de ação bem esclarecido, porém sabe-se que atua 

como inibidor da síntese do DNA. É ciclo celular não específica. 

II. Efeitos colaterais mais comuns  

o Estomatite, náuseas, vômitos, diarréia, anorexia prolongada; fibrose 

pulmonar com diminuição da capacidade vital, dispnéia, estertores 

pulmonares, febre, tosse, pneumonite, pleuropericardite; eritema, 

hiperpigmentação cutânea, exantema, espessamento de pele, rash e 

descamação especialmente nas mãos, alterações nas unhas, alopecia, 

prurido, acne, urticária, rachaduras, estrias, recidiva da reação cutânea 

em pacientes submetidos previamente a radioterapia; hipotensão, 
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confusão mental, febre, tremores, angioedema, reação asmática (podem 

ocorrer imediatamente após a administração ou até cinco horas após); 

cefaléia, hiperestesia de couro cabeludo e dedos; febre, tremores (duas 

a dez horas após administrações da droga), alterações vasculares 

(síndrome de Raynaud, AVC, infarto do miocárdio, arterite cerebral, 

flebite), perda de peso, dor no local do tumor, fadiga, alterações das 

funções hepática e renal. 

III.  Interações medicamentosas  

o Há aumento da toxidade renal quando usada juntamente com Cisplatina. 

Incompatível com Aminofilina, Ácido Ascórbico, Carbenicilina, 

Cefazolina, Cefalotina, Penicilina, Metrotrexato, Mitomicina, 

Hidrocortisona, Diazepam, Terbutalina. 

IV.  Cuidados de enfermagem  

o  Controle de diurese, em caso de internação. 

o Antes da aplicação, certificar-se da existência de material de 

emergência e disponibilidade de drogas para atendimento de reação 

alérgica. 

o As drogas mais importantes nesse sentido são Prometazina, Adrenalina, 

Hidrocortisona. Administração em push deve ser feita lentamente 

(acima de dez minutos) através do infusor lateral do equipo de soro ou 

uma das vias do equipo conector em Y, sem interromper o fluxo de 

soro. 

o Certifícar-se da realização de testes pulmonares, radiografias de tórax e 

exames clínicos periódicos especialmente nos pacientes sob tratamento 

prolongado ou idosos. 

 

2. Etoposido 

I. Mecanismo de ação  

o É um inibidor da mitose, derivado semi-sintético da podofilotoxina. É 

ciclo celular específica atuando nas fases G-2 e S. 

II. Efeitos colaterais mais comuns  

o Mielodepressão; náuseas e vômitos logo após administração da droga e 

mais acentuados quando a droga é administrada por via oral, anorexia, 

mucosite, diarreia; alopecia, hipotensão em infusão rápida, tremores, 
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febre, taquicardia, broncoespasmo, dispnéia, hipotensão, rash cutâneo, 

cefaléia, flebite no local da injeção, neurotoxicidade, hepatotoxicidade. 

III.  Interações medicamentosas  

o Aplicar isoladamente, já que não foram achados estudos que 

demonstrem incompatibilidades. 

IV.  Cuidados de enfermagem  

o Controle de diurese em caso de internação. 

o É uma droga irritante, portanto sua aplicação deve ser realizada 

cuidadosamente, observando os cuidados de prevenção do 

extravasamento. 

o Quando se aplicam altas doses em infusões prolongadas é aconselhável 

proteger frasco e equipo de soro da luminosidade. 

o Não administrar a droga em menos de 30 minutos por haver perigo de 

hipotensão. 

o Atenção para os sinais e sintomas de hipotensão e reação alérgica. 

 

3. Cisplatina 

I. Mecanismo de ação  

Contém um átomo central de platina. 

o Inibe a síntese do DNA. É droga ciclo celular não específica. 

II. Efeitos colaterais mais comuns  

o Mielodepressão leve e moderada; náuseas e vômitos severos com início 

uma a quatro horas após administração podendo se prolongar por até 24 

horas, diarréia, anorexia; neuropatia periférica, toxicidade 

oftalmológica, perda do paladar, convulsões, ototoxicidade; 

nefrotoxicidade; hiperuricemia, diminuição dos eletrólitos séricos, 

reação anafilática. 

III.  Interações medicamentosas  

o A ototoxidade e nefrotoxicidade aumentam em uso com Furosemida, 

Anfotericina B, Cefalotina e Amiglicosídeos. 

o Incompatível com Bicarbonato de Sódio, Tiossulfato de Sódio, 

Metoclopramida. 

IV.  Cuidados de enfermagem  

o Controle de diurese. 
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o Administração da droga deve ser sempre precedida por medicação 

antiemética. 

o Deve-se estimular a ingestão hídrica a fim de impedir a insuficiência 

renal. Habitualmente a ingestão hídrica é difícil, impossibilitada pelas 

náuseas e vômitos. Por esse motivo a hiperidratação é venosa. 

o O paciente deve ter um débito urinário igual ou superior a 100 ml por 

hora, quatro horas antes da administração da droga e durante as 24 

horas após e, para isso, inicia-se a hidratação com soro fisiológico 0,9% 

pelo menos quatro horas antes da infusão da cisplatina, devendo ser 

prolongada por até 24 horas. É comum a associação de manitol e 

furosemida, objetivando aumento de diurese, diminuindo as chances de 

nefrotoxicidade. 

o Certificar-se da normalidade da uréia e creatinina séricas pré-infusão da 

droga. 

o Habitualmente é prescrita dexametasona pré-infusão da droga ou em 

intervalos regulares pós-infusão. 

o Pode ser administrada em infusão contínua de uma a seis horas. 

 

4. Doxorrubicina 

I. Mecanismo de ação  

o Impede a síntese do DNA e do RNA. É droga ciclo celular não 

específica. 

II. Efeitos colaterais mais comuns  

o Diminuição do fibrinogênio e de outros fatores de coagulação, 

depressão medular (rara); náuseas e vômitos, anorexia, cólicas 

abdominais; depressão sonolência, letargia, fadiga, confusão, agitação, 

alucinação, cefaléia, irritabilidade, coma; rash cutâneo, urticária, 

artralgia, desconforto respiratório, tremores, febre, calafrios, prurido, 

espasmo de laringe, choque anafilático agudo; pancreatite; insuficiência 

renal; hepatotoxicidade (elevação de enzimas hepáticas); perda 

ponderal; hiperglicemia; cardiotoxicidade. 

III.  Interações medicamentosas  

o O uso concomitante com Vincristina e Ciratabina aumenta a toxidade. 
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o Quando administrada com Predinisona pode exacerbar os efeitos 

hiperglicêmicos. 

o Metotrexato não deve ser administrado durante ou logo após o 

tratamento com esta droga, pois provoca diminuição de seu efeito 

terapêutico. 

IV.  Cuidados de enfermagem  

o Controle de diurese em caso de internação. 

o Certificar-se da existência de material de emergência completo e 

disponibilidade de drogas para eventual reação alérgica; principais 

drogas: Prometazina, Adrenalina, Hidrocortisona. 

o Solicitar a presença de um médico para avaliação do paciente e 

acompanhamento da aplicação, principalmente endovenosa. 

o Se a aplicação for intramuscular, o volume não deve exceder 2ml. 

o Aplicações endovenosas não devem ser feitas em menos de 30 minutos; 

é recomendável o uso de equipo bureta microgotas. 

o Não agitar excessivamente o frasco após o acréscimo do diluente. 

o Não aplicar calor ou fricção no local da aplicação intramuscular, de 

modo a não interferir na absorção e atividade do fármaco. 

o Manter um acesso venoso periférico fluindo soro fisiológico antes e por 

aproximadamente 20 minutos após a administração intramuscular, se 

não houver reação; essa medida facilita o manejo do paciente em uma 

eventual reação alérgica. 

 

5. Carboplatina 

I. Mecanismo de ação  

o Derivado da cisplatina, interfere na síntese do DNA. É droga ciclo 

celular não específica. 

II. Efeitos colaterais mais comuns  

o Mielodepressão; náuseas e vômitos, cólica abdominal, diarréia, 

constipação, anorexia; neuropatia periférica, parestesias, ototoxicidade, 

alterações visuais e de paladar; nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, 

reações alérgicas, astenia, alopecia. 

III.  Interações medicamentosas  
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o O uso concomitante com aminoglicosídeos pode aumentar a toxidade 

renal. 

IV.  Cuidados de enfermagem  

o Controle de diurese em caso de internação. 

o Administração sob infusão contínua de quinze a sessenta minutos. 

o Não há necessidade de proteger o produto sob infusão da luz 

fluorescente direta ou indireta. Protegê-lo apenas da luz solar direta. 

o Certificar-se da normalidade dos níveis de uréia e creatinina e do 

hemograma pré- infusão da droga. 

o Evitar contato da droga, com materiais que contenham alumínio. 

 

6. Ciclofosfamida 

I. Mecanismo de ação  

o Inibe a síntese e divisão do DNA. É droga ciclo celular não específica. 

II. Efeitos colaterais mais comuns  

o Mielodepressão, leucopenia, trombocitopenia, anemia; anorexia, 

náuseas e vômitos (início nas primeiras seis horas após aplicação e 

prolongando-se por oito a dez horas quando EV e durante todo dia 

quando VO), estomatite, mucosite, colite; cistite hemorrágica e não-

hemorrágica, fibrose de bexiga, nefrotoxicidade, supressão gonadal, 

fibrose de ovário, efeito antidiurético; alopecia, hiperpigmentação 

cutânea e do leito ungueal, dermatite, urticária; cardiotoxicidade com 

altas doses ou associado à Doxorrubicina, hiperuricemia, fibrose 

pulmonar intersticial com altas doses, imunossupressão, 

hepatotoxicidadé; congestão nasal, coriza, lacrimejamento e espirros 

durante ou imediatamente após a administração, queimação da língua, 

hipotensão. 

III.  Interações medicamentosas  

o Pode potencializar os efeitos dos fármacos Cardiotóxicos e também os 

da Succinilcolina. Incompatível com Barbitúricos, Hidrato de Cloral, 

Esteróides, Alopurinol. 

IV.  Cuidados de enfermagem  

o Controle de diurese em caso de internação. 
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o Administrar através do infusor lateral do equipo de soro ou uma das 

vias do equipo conector em Y, sem interromper o fluxo de soro, aplicar 

o produto em cinco a dez minutos. 

o Diminuir a velocidade se o paciente sentir calor, mal-estar ou sintomas 

semelhantes à gripe. 

o Deve-se estimular a ingestão hídrica, com objetivo de prevenir 

principalmente a cistite hemorrágica, recomenda- se a ingestão de dois 

a três litros de líquidos no dia da administração e nos dois dias 

seguintes. 

o Estimule o paciente a esvaziar a bexiga várias vezes por dia enquanto se 

submete ao tratamento. 

o Administração VO de Ciclofosfamida deve ser feita pela manhã. 

o A diluição completa é difícil e requer movimentos vigorosos de 

agitação do frasco, um aquecimento leve facilita a dissolução. Somente 

soluções completamente diluídas podem ser administradas. 

 

7. 5-Fluorouracil 

I. Mecanismo de ação  

o Interfere na síntese do DNA e do RNA. É droga ciclo celular específica, 

atuando na fase G-2. Atravessa a barreira hematoliquórica. 

II. Efeitos colaterais mais comuns  

o Mielodepressão; anorexia, mucosite, náusea, diarréia, vômito, dor abdo-

minal, esofagite, sangramento gastrintestinal, íleo paralítico; alopecia, 

dermatite, eritema maculopapular, fotossensibilidade, 

hiperpigmentação generalizada, principalmente em pessoas de pele 

mais escura, sendo mais comum na face, palma das mãos e planta dos 

pés, hiperpigmentação do trajeto venoso, alterações nas unhas como 

faixas brancas, escurecimento, enfraquecimento, ressecamento da pele; 

neurotoxicidade ( fotofobia, ataxia cerebral, incoordenação, nistagmo, 

cefaléia, sonolência, alterações visuais, desorientação, confusão, 

euforia); lacrimejamento, coriza, gosto metálico na boca, angina, 

isquemia do miocárdio, reações alérgicas, tromboflebite, epistaxe. 

III.  Interações medicamentosas  
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o O uso concomitante com anticoagulantes orais e cimetidina pode 

aumentar a toxidade. 

o Incompatível com Vimblastina, Diazepam, Doxorrubicina, Citarabina, 

Metotrexato, substâncias ácidas (Aminoácidos, Penicilina, 

Polivitaminas, Insulina, Tetraciclina). 

IV.  Cuidados de enfermagem  

o Controle de diurese em caso de internação. 

o Alteração de cor (ligeiramente amarelado) é comum e não contraindica 

a administração. Baixas temperaturas podem levar ao aparecimento de 

precipitado. Nesse caso, aqueça a 60 graus e agite o frasco com 

movimentos vigorosos. 

o Administração "em push" deve ser feita através do infusor lateral do 

equipo de soro ou uma das vias do equipo conector em Y sem 

interromper o fluxo de soro em três a cinco minutos 

o Pode ser feita administração mais lenta, em trinta minutos ou infusão 

contínua em 8 a 24 horas, para diminuir a toxicidade e aumentar a 

eficácia da droga. 

o Recomendar ao paciente o uso de filtro solar. 

 

8. Metotrexato 

I. Mecanismo de ação  

o Inibe a conversão do ácido tetra-hidrofólico, que é indispensável para a 

síntese de timinas e purinas, essenciais para a síntese do DNA. 

o É droga ciclo celular específica, atuando na fase S. Atravessa a barreira 

hematoliquórica.. 

II. Efeitos colaterais mais comuns  

o Mielodepressão; náuseas e vômitos, estomatite, diarréia, anorexia, 

cólica abdominal, ulceração gastrintestinal; rash cutâneo, 

fotossensibilidade, prurido, urticária, enfraquecimento do cabelo, 

alterações de pigmentação, foliculite, vasculite, acne, recidiva de reação 

cutânea em pacientes submetidos previamente a radioterapia; cefaléia, 

tontura, visão turva, paresias, afasia, convulsão, pode ocorrer após uso 

intratecal aracnoidite química (cefaléia, dor nas costas, rigidez de nuca 

e febre), paresias (paraplegias que usualmente são transitórias) e/ou 
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leucoencefalopatia (confusão, irritabilidade, sonolência, ataxia, 

demência, convulsões); urina amarelada, hepatotoxicidade, 

insuficiência renal, supressão gonadal, efeitos carcinogênicos, toxici-

dade pulmonar, febre e tremores, osteoporose, fadiga, cistite, 

hematúria. 

III.  Interações medicamentosas  

o Incompatível com Citarabina, Fluorouracil, Prednisona, Floxuridine, 

Bicarbonato de Sódio, Salicilatos, Sulfonamidas, Fenilbutazona, 

Metoclopramida. 

o A toxicidade aumenta quando administrado concomitantemente com 

Sulfonamidas, Salicilatos, Fenilbutazona, Tetraciclina, Cloranfenicol e 

Ácido Paraminobenzóico. 

IV.  Cuidados de enfermagem  

o Controle de diurese, em caso de internação. 

o Orientar o paciente e familiares sobre a possibilidade de apresentar 

urina de cor amarelada por um a dois dias após administração da droga. 

o Proteger da luz infusões que se prolonguem por mais de 24 horas. 

o Orientar o paciente e familiares quanto à possibilidade de vertigem e 

cefaléia pós- aplicação do metotrexato intratecal e necessidade de 

repouso por uma a duas horas. 

o Altas doses são geralmente administradas sob infusão contínua, em 4 a 

24 horas, havendo necessidade de alcalinização da urina, iniciada 24 

horas antes do início da infusão do medicamento, com o objetivo de 

impedir a precipitação da droga nos túbulos renais e a cistite 

hemorrágica. Para tanto, administra-se de bicarbonato de sódio 

endovenoso ou via oral, conforme prescrição e PE realizada medição 

do pH urinário em todas as micções, administrando-se doses 

suplementares de bicarbonato se o pH estiver menor que 7,0. 

o Esquemas em altas dosagens exigem também hiperidratação para evitar 

precipitação da droga nos túbulos renais, a qual deve ser iniciada doze 

horas antes da administração da droga e prolonga-se após término da 

aplicação. 

o É importante administrar Folinato de Cálcio (Leucovorin) pós infusão 

para reduzir a toxicidade sistêmica da droga ("resgate"), não sendo 
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recomendado administrar o Metotrexato em altas doses sem ter em 

mãos para o "resgate". Inicia-se o Leucovorin de 12 a 24 horas após 

administração do Metotrexato em push ou sob infusão curta e 

imediatamente após a infusão do Metotrexato quando feita em 24 horas 

ou mais, sendo a primeira dose por via endovenosa e as subsequentes 

podem ser via oral ou intramuscular. 

o Orientar o paciente para evitar exposição solar. 

 

9. Ifosfamida 

I. Mecanismo de ação  

o Inibidor da síntese do DNA. 

o É droga ciclo celular não específica. 

II. Efeitos colaterais mais comuns  

o Mielodepressão; náuseas e vômitos, anorexia, mucosite; 

neurotoxicidade (letargia, fadiga, alucinação, confusão durante uma a 

oito horas após administração da droga); alopecia, flebite no local de 

infusão, dermatite, hiperpigmentação cutânea; cistite hemorrágica, 

hematúria, disúria, urgência urinária que surge de um a dois dias após 

administração da droga e pode durar aproximadamente nove dias; 

nefrotoxicidade; supressão gonadal; hepatotoxicidade (elevação das en-

zimas hepáticas); congestão nasal, coriza, lacrimejamento e espirros 

durante ou imediatamente após a administração; imunossupressão; 

fibrose pulmonar; cardiotoxicidade; efeitos carcinogênicos. 

III.  Interações medicamentosas  

o Aumento da toxicidade sistêmica quando utilizado concomitantemente 

com a Cimetidina, Alopurinol, Cloroquina, Fenotiazida, Cloranfenicol, 

Imipramine, Vitamina A, Corticosteróides, Succinilcolina, 

Fenobarbital, Fenitoína e Hidrato de Cloral. 

IV.  Cuidados de enfermagem  

o Controle de diurese, em caso de internação. 

o É droga irritante, portanto aplicar a medicação cuidadosamente, 

observando os cuidados de prevenção do extravasamento. 

o Freqüentemente é prescrita Acetilcisteína endovenosa objetivando 

proteção vesical contra a cistite hemorrágica e deve ser infundida em 
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50ml de soro em trinta minutos, imediatamente antes da administração 

da Ifosfamida e também uma, duas e quatro horas após. 

o A Mesna pode ser utilizada concomitantemente à Ifosfamida para 

prevenir as complicações urinárias sendo, em geral, é administrada em 

três doses diárias, cada uma delas correspondendo a 20% da dose de 

Ifosfamida. 

o Pode ser também feita a hiperidratação via endovenosa e oral (dois a 

quatro litros de água por dia em adultos) antes e após a administração 

da droga. 

o Monitorizar a ingestão hídrica. 

o Alcalinização da urina através da administração de bicarbonato de sódio 

via oral ou endovenosa também é utilizada e constitui-se em mais uma 

medida de prevenção da cistite. 

o Não administrar a droga no final da tarde ou à noite, quando a 

hidratação e a micção são mais difíceis. 

o Estimular o paciente a esvaziar a bexiga várias vezes por dia enquanto 

se submete ao tratamento. 

o Pacientes submetidos previamente à radioterapia pélvica ou portadores 

de distúrbios do trato urinário ou que já tenham apresentado cistite em 

tratamento anterior devem ser submetidos rigorosamente a todas as 

medidas de proteção vesical, pois são mais propensos a complicações 

urinárias. 

 

4.3 ACHADOS PROVENIENTES DAS OBSERVAÇÕES 

Foram realizadas até o dia 07/06/2013, 30 observações não participantes no Núcleo de 

Atenção Oncológica do Hospital Universitário Antônio Pedro. Estas aconteceram no período 

da manhã e da tarde, em dias aleatórios, abrangendo situações com diferentes pacientes e 

grupos de profissionais, conseguindo assim maior riqueza de informações e situações. 
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FIGURA 2 – Organização do espaço físico do setor em estudo 

 

 

A equipe é constituída por três enfermeiros e seis técnicos ou auxiliares de 

enfermagem. Houve uma mudança em relação à escala destes profissionais, consistindo 

atualmente na presença de dois enfermeiros, um diarista e um plantonista, quando no início 

apenas havia um enfermeiro por plantão. Portanto, a instalação das medicações não fica 

apenas a cargo dos técnicos e auxiliares, sendo que um enfermeiro fica no gerenciamento do 

setor e o outro na assistência direta. 

Em relação à identificação dos pacientes nos frascos de medicação, esta já vem feita 

da farmácia, com etiqueta contendo nome, prontuário, data, nome da medicação a ser 

infundida e via de administração. Os quimioterápicos vêm identificados por siglas, apenas. Os 

nomes dos pacientes são constantemente conferidos, porém foram observados alguns 

equívocos relacionados a nomes parecidos tanto durante o período das seções como na troca 

de pacientes das poltronas, que por vezes foram rapidamente solucionadas. Foram observadas 

algumas ocorrências mais preocupantes: uma paciente foi ao banheiro e instalaram a 

medicação em outra de mesmo nome, não chegou a infundir porque a paciente certa voltou do 

banheiro e a equipe a reconheceu; não souberam quem instalou um soro fisiológico em um 

paciente; não retiraram o equipo e o frasco após o término da quimioterapia e um novo 

paciente já estava alocado na cadeira quando esse fato foi observado. 

Em relação à administração da quimioterapia propriamente dita, ocorreram alguns 

problemas: perderam a hora de iniciar uma medicação em um dos pacientes, e seu 

planejamento foi atrasado; hiperemia em dorso da mão de uma paciente, sendo orientada a 
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aplicar gelo pela técnica de enfermagem – não houve avaliação pela enfermeira; várias 

punções mal fixadas e/ou com conexão jelco
®
-polifix

®
 frouxa resultaram em vazamento da 

solução infundida – Soro Fisiológico, Ácido Zoledrônico, 5-Fluorouracil, Ciclofosfamida – 

algumas após ida ao banheiro; ocorreu extravasamento de Paclitaxel, sendo orientada pela 

enfermeira a aplicação de compressas frias e contatar o setor em caso de piora além da 

abertura de protocolo de extravasamento; infiltração de Ondansetrona e Dexametasona em 

punção de fossa antecubital; extravasamento de 5-Fluorouracil, providências realizadas 

rapidamente pela enfermeira do setor; ao realizar a infusão em bolus de 5-Fluorouracil, 

paciente reclama de muita dor, sendo que já havia se queixado anteriormente durante a 

infusão do Leucovorin (Folinato de Cálcio) e já havia sido infundida a Oxaliplatina – nessa 

primeira queixa foi feito o teste de refluxo de sangue e a infusão continuou –, foi realizada 

nova punção e indicação para colocação de cateter totalmente implantado por apresentar 

acesso muito complicado. Os suportes dos frascos ficam posicionados muito próximos uns 

dos outros, em uma ocasião ocorreu uma breve desatenção e quase a medicação é trocada por 

conta desse fato. 

Em compensação, foi observada uma preocupação muito grande em relação ao 

posicionamento do acesso venoso, antes de se instalar uma nova etapa do tratamento: foi 

refeita uma punção antes da aplicação de Doxorrubicina por haver dúvida quanto ao 

posicionamento do jelco
®
; troca do local de punção em paciente com queixa de formigamento 

intenso e dormência na mão puncionada. Sempre é perguntado ao paciente se sente algum 

desconforto no local da punção antes de prosseguir. 

Para pacientes de primeira vez é entregue uma folheto com algumas explicações a 

respeito do tratamento. Por duas vezes foi observada a orientação, pela enfermeira residente.  

Para realização da punção, são evitados locais de articulação, como a fossa 

antecubital, e esta geralmente é feita na mão e no antebraço. Apenas em casos especiais foi 

realizada a punção em fossa antecubital. Em nenhum dos momentos observados houve uma 

escolha prévia do tipo de cateter a ser usado e nem foi feita avaliação da rede venosa, sendo 

feita a colocação de jelco
®
 número 22 ou 24 independente do calibre da veia para que não 

haja perda da punção. Houve casos de pacientes com fragilidade capilar que tiveram de ser 

puncionados por diversas vezes e foram indicados para colocação de cateter totalmente 

implantado. Em um dos casos a paciente não pode realizar a quimioterapia naquele dia devido 

à impossibilidade de acesso e em outro caso, foi puncionada pelo médico a veia jugular 

esquerda usando jelco
®
 número 20. 
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As medicações de suporte realizadas previamente são controladas em relação ao 

tempo de infusão e ao intervalo destas com a quimioterapia, bem como o tempo de infusão e 

intervalo entre quimioterápicos. A via de administração indicada foi respeitada em todas as 

situações respeitadas. A ordem de infusão dos quimioterápicos por vezes não foi respeitada, 

mesmo com a presença de impresso específico para esse fim afixado no posto de enfermagem, 

sendo por vezes feita a ordem que está na prescrição.  

Em relação aos sinais vitais, apenas a pressão arterial foi verificada regularmente em 

pacientes usando Etoposido e em relação aos dados antropométricos, também não foram 

conferidos. Presume-se que estes sejam verificados durante a consulta médica que precede a 

seção a qual o paciente será submetido. Não é realizada a pesagem dos pacientes antes e após 

a seção de quimioterapia. 

Em relação às queixas e conforto do paciente, estes são constantemente verificados 

pela equipe, e os pacientes com algum desconforto receberam atenção especial por parte dos 

profissionais, como uma paciente que ficou sonolenta durante a seção por efeito das 

medicações, uma que sentiu tonturas e quase caiu ao se levantar para ir ao banheiro e uma que 

sentia sensação de choque muito intensa durante a infusão de Oxaliplatina. Foi observado 

episódio emético em paciente em uso de Paclitaxel e queixas de náuseas que pioraram na hora 

do almoço, já que os pacientes realizam a refeição no setor e o cheiro atrapalhou. 

O caso mais grave relacionado a queixas foi o de uma paciente que, após o fim de toda 

a seção – uso de Oxaliplatina –, começou a sentir intensa dispneia e apresentou pressão 

arterial de 220 x 100 mmHg, sendo encaminhada ao serviço de Emergência. 

Os materiais contaminados pelos quimioterápicos antineoplásicos são dispensados em 

uma bombona de papelão, que fica ao lado da lixeira destinada a lixo hospitalar originado de 

medicações de suporte e equipos que não entraram em contato com os agentes 

antineoplásicos. Rotineiramente foi feito o descarte de material contaminado por 

quimioterápicos no lixo destinado ao lixo hospitalar. Em algumas das vezes o ato foi 

acidental, sendo assim o profissional que observou o fato retirou o equipo do lixo hospitalar e 

o passou para a bombona. O descarte do material contaminado por quimioterápicos é feito 

com a utilização de luvas de procedimento na maioria das vezes. Em alguns dias não foi 

colocada bombona no setor, sendo o descarte feito apenas no lixo hospitalar e, em um dia, a 

bombona do dia anterior ainda estava no setor, e permaneceu até que a equipe de limpeza 

retirou. Foi observado que, por vezes, a bombona permaneceu aberta o dia todo. 

Ainda em relação ao descarte, foi observada em algumas vezes que a ponta do equipo 

arrastava pelo chão ou que pingavam gotas ao se levar o material para a bombona. 
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O espaço físico é pequeno e possui posto de enfermagem que não oferece visão da 

área que contém as poltronas dos pacientes. Em algumas datas ocorreu a presença de um 

grupo que realiza atividades recreativas com os pacientes durante a seção, porém a presença 

de muitas pessoas estranhas ao serviço somado ao espaço reduzido causa uma circulação 

excessiva de pessoas e barulho excessivo, que por vezes atrapalhou a dinâmica do local. Na 

ausência do grupo, o setor se encontra calmo, com a presença apenas de alguns 

acompanhantes cuja presença foi solicitada. 

A limpeza do setor é realizada sempre por volta do meio dia pela equipe de limpeza, 

porém por algumas vezes foi observada a presença de algodões e outros materiais já utilizados 

no chão logo após a limpeza do setor e em nenhuma das vezes foi realizada limpeza das 

poltronas destinadas aos pacientes antes que ocorresse a troca destes para que o grupo do 

horário seguinte iniciasse sua quimioterapia. A limpeza destas após a saída destes não chegou 

a ser observada. 

A iluminação do local é boa, com duas fileiras de lâmpadas fluorescentes no teto, mas 

não há a presença de focos que auxiliariam na avaliação da rede venosa dos pacientes e nas 

punções mais difíceis. 

No que diz respeito à excretas biológicos dos pacientes a orientação quanto ao seu 

correto manejo, foi observada poucas vezes, porém encontra-se no folheto dado aos pacientes. 
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5 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS ACHADOS 

 

5.1 PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS E PERFIL MEDICAMENTOSO NO 

NÚCLEO DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA 

O número final de pacientes incluídos foi de 218, já que foram registrados 45 óbitos, 

25 pacientes encaminhados para cuidados paliativos, 28 pacientes realizando terapia com 

Tamoxifeno e 1 com Anastrozol. O Tamoxifeno é um modulador do receptor de estrogênio, 

usado como terapia adjuvante no tratamento do câncer de mama em todos os estágios; e o 

Anastrozol é um inibidor da enzima aromatase, enzima responsável por produzir estrogênios 

após a menopausa ao realizar a conversão periférica de androstenediona em testosterona, 

indicado apenas para mulheres com câncer de mama pós-menopausa (SILVA, 2006). 

Os óbitos foram excluídos já que a maioria dos prontuários relacionados a esses não 

pode ser acessado, já que alguns se encontravam em digitalização e outros ainda retidos. 

Dos pacientes acessados, 94 estão atualmente realizando quimioterapia, sendo 

pertencente ao sexo feminino 65 e ao sexo masculino 29. Os demais pacientes estão em 

acompanhamento pós tratamento, com objetivo de avaliar a intervalos de tempo pré-

determinados se houve alguma recidiva ou descoberta de metástases não antes detectadas ou 

ocorrência de outro câncer primário. 

Tal acompanhamento envolve exame físico e exames laboratoriais e de imagem para 

determinar se há algum fator que indique algum problema que possa estar relacionado ao 

câncer, porém não há uma forma pré-estabelecida de realizar esse seguimento. No entanto, 

qualquer alteração nos exames requer repetição destes, já que a retomada de um tratamento 

clínico é indicada apenas para casos onde haja confirmação da recorrência do câncer.  

Destes, 151 são do sexo feminino e 67 são do sexo masculino, sendo a faixa etária 

predominante de 60 a 69 anos. Tal dado vai de encontro à afirmação do INCA (2008), de que 

o crescimento da incidência do câncer está relacionado ao envelhecimento populacional. Essa 

faixa etária foi predominante tanto no conjunto total de pacientes como na separação por sexo. 

A média de idade no momento do diagnóstico foi de 56,74 anos para o sexo feminino e de 

61,56 para o sexo masculino. 
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No que concerne aos grupos étnicos, 50% dos sujeitos eram brancos, 30,3% eram 

pardos, 15,6% eram negros e 4,1% estavam sem a informação. Ao separar por sexo, a relação 

percentual foi similar, sendo a maioria em ambos os grupos composta por indivíduos brancos. 

 

GRÁFICO 1 – Faixa etária por sexo 

 

O tempo médio de tratamento foi de 1 ano e 10 meses, ao se referir ao grupo de 

pacientes em sua totalidade. Ao se separa por sexo, essa média se manteve para o sexo 

feminino e foi de 1 ano e 8 meses para o sexo masculino. 

No que se refere ao estadiamento patológico do câncer no momento do diagnóstico, 

baseado na classificação TNM, a maioria dos prontuários não continha essa informação (146 

prontuários). Dentre os que puderam ser levantados, percebeu-se que no sexo feminino 

prevaleceram cânceres avançados localmente ao se considerar como referência a extensão do 

tumor primário, onde o estágio T4 teve 15 ocorrências. Dentre o sexo masculino, a 

prevalência foi de estágio T3, com 16 ocorrências. 
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GRÁFICO 2 – Estadiamento patológico no momento do diagnóstico 

 

 

Em relação aos tipos de cânceres verificados, na população feminina os 5 primeiros 

em frequência foram câncer de mama, câncer colorretal, câncer de pulmão, câncer de colo 

uterino e câncer de ovário. Na população masculina, foram câncer colorretal, câncer de 

pulmão, câncer gástrico, câncer de próstata e câncer de bexiga. Em três prontuários não foi 

encontrada informação sobre a localização do tumor. 

De acordo com informações do INCA (2011), o câncer da mama é o tipo de câncer 

que mais acomete as mulheres em todo o mundo, e as taxas de incidência aumentam 

rapidamente até os 50 anos e, posteriormente, esse aumento ocorre de forma mais lenta. O 

câncer de mama constituiu 60, 3% (91 prontuários) da população feminina do estudo, com 

uma média de 56 anos, aproximadamente, no momento do diagnóstico. 

O câncer colorretal, ainda de acordo com INCA (2011) é o terceiro tipo de câncer mais 

comum entre os homens, e possui facilidade na detecção precoce devido ao curso natural da 

doença. Na população masculina do estudo, esse foi o tipo mais frequente e, apesar de 

descobertos com uma extensão grande, estavam em sua maioria locais, facilitando o 

tratamento e aumentando as chances de bom prognóstico. Apenas três apresentavam 

metástases. 
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GRÁFICO 3 – Localização primária do tumor 

 

 

A maioria dos pacientes analisados não apresentou metástases (59,6%, 130), e apenas 

dois prontuários não continham essa informação. Em relação ao sexo, 59 indivíduos da 

população feminina possuíam metástases, enquanto 27 da população masculina as possuíam. 

Ao se analisar a porcentagem de frequência de metástases por sexo, foram obtidos os valores 

de 40,3% em homens e de 39% em mulheres. 

Apenas 40 pacientes não realizaram algum tipo de tratamento prévio ou concomitante 

à quimioterapia. Em relação à cirurgias, foram realizadas 99 em mulheres e 41 em homens; 48 

mulheres e 12 homens realizaram seções de radioterapia; e 42 mulheres e 11 homens 

realizaram seções de quimioterapia que não fossem a atual ou a última registrada. Há de se 

mencionar que alguns pacientes realizaram mais de um tratamento prévio ou concomitante à 

quimioterapia. Somente em dois prontuários não foi encontrada essa informação. 

Na maior parte dos pacientes a intenção do tratamento foi curativa, totalizando 137 

indivíduos (38 homens e 99 mulheres). Em 33 casos da população feminina foi utilizada a 

quimioterapia como tratamento citorredutor anterior ao procedimento cirúrgico, em geral a 

mastectomia radical modificada com esvaziamento axilar. Em 77 pacientes o tratamento foi 

paliativo, sendo 27 na população masculina e 50 na população feminina. Em quatro 

prontuários essa informação não foi localizada. 
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Os fatores de risco de maior ocorrência foram o histórico familiar positivo (20 

prontuários, 14 na população feminina e 6 na população masculina), o tabagismo (35 

prontuários, 18 na população feminina e 17 na população masculina) e o etilismo (18 

prontuários, 5 na população feminina e 13 na população masculina). Também foram 

encontrados casos onde o paciente já havia apresentado um câncer anteriormente (4 

prontuários, 3 na população feminina e 1 na população masculina). Dentre as comorbidades, a 

mais frequente foi a hipertensão arterial sistêmica em 56 casos (43 na população feminina e 

13 na população masculina) seguida pelo diabetes em 16 casos (43 na população feminina e 2 

na população masculina). 

Portanto, a maior parte da amostra foi constituída por mulheres, com idade entre 60 e 

69 anos submetidas à tratamento por mais de um ano, sendo que este tratamento não envolveu 

apenas a quimioterapia, como também procedimentos cirúrgicos e radioterápicos, e estas 

apresentavam a hipertensão arterial sistêmica como comorbidade. 

Sendo assim estão sujeitas tanto à efeitos espoliativos causados pelo tempo de 

tratamento quanto pela variedade de abordagens empregadas, necessitando de uma vigilância 

da enfermagem quanto aos sinais e sintomas que possam ser apresentados e seu correto 

manejo. Além de ser necessária a precaução de aferição constante da pressão arterial por risco 

de oscilações durante o tratamento. 

A respeito dos quimioterápicos e medicações de suporte utilizadas, observamos que 

nossos dados coletados coincidem com os coletados nas estatísticas do setor. 

A medicação pré-quimioterapia mais usada foi a Ondansetrona, seguida por 

Dexametasona e Ranitidina. Outras também utilizadas foram a Atropina, Gluconato de 

Cálcio, Sulfato de Magnésio, Metoclopramida, Manitol, Morfina, Prometazina, Dipirona e 

Dexclorfeniramina. 

A Ondansetrona é um medicamento pertencente à classe dos antieméticos e atua 

bloqueando os receptores 5-HT3 de serotonina, prevenindo as náuseas e vômitos estimuladas 

por essa substância. A dose deve ser ajustada de acordo com o protocolo de quimioterapia ou 

o regime de radioterapia usados no tratamento, já que a intensidade dos sintomas irá variar 

dependendo de cada combinação e dose diferente (SILVA, 2006). 

A Dexametasona é um potente corticoesteróide que, no caso de um paciente em 

quimioterapia, é usado para diminuir ou abolir as reações alérgicas que podem ser causadas 

por algumas drogas (SILVA, 2006). 
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A Ranitidina é um antagonista dos receptores H2 da célula parietal gástrica, 

bloqueando competitivamente a interação desses receptores com a histamina. Assim, reduz a 

intensidade dos sintomas relacionados à náuseas e vômitos (SILVA, 2006). 

Quanto aos protocolos que quimioterapia antineoplásica combinada, na população 

feminina do estudo, os mais usados foram FAC, CMF e 5FU + LEUCO. Na população 

masculina, foram 5FU + LEUCO, CDDP + VP e ELF. 

Alguns aspectos inerentes aos protocolos e os quimioterápicos encontrados nestes já 

foram detalhados, no entanto é importante reforçar que riscos estão ligados à sua 

administração. O 5-Fluorouracil foi o mais usado dentre os quimioterápicos. 

O protocolo 5FU + LEUCO tem baixo potencial emético, porém a possibilidade de 

mucosite é grande. Há também o risco de eritrodisestesia palmo-plantar além de o 5-

Fluorouracil ter potencial irritante. 

O protocolo FAC é bastante tóxico, com grandes chances de mielosupressão. Se 

houver indicativo de cardiotoxicidade, o uso da Doxorrubicina deve ser descontinuado. A 

Doxorrubicina é vesicante, portanto deve haver um alto rigor em sua administração para que 

se previna extravasamentos. 

O protocolo CMF tem grande potencial para alopecia e mucosite, além da toxocidade 

renal provocada pelo Metotrexato e, tanto este quanto o 5-Fluorouracil tem potencial irritante. 

O protocolo CDDP + VP tem grande potencial emético, além do Etoposido causar 

hipotensão. A Cisplatina causa nefro e ototoxicidade, O Etoposido é considerado irritante e a 

Cisplatina esfoliante, portanto devem ser administrados com cautela. 

O protocolo ELF pode causar neutropenia febril, diarreia, mucosite, eritrodisestesia 

palmo-plantar, toxicidades cardíaca e ocular, além do Etoposido ser irritante. 

As regulações em relação à doses serão feitas pelo médico oncologista, porém 

medidas de prevenção e alívio de alguns dos efeitos causados pela quimioterapia serão 

acessados pelo enfermeiro. Deve-se educar o paciente em relação às sensações que ele irá 

experimentar e informar que, com o passar do tempo, pode haver uma somatização de efeitos 

provocada pelo acúmulo de quimioterapia no organismo.  

 

5.2 GERENCIAMENTO DE EVENTOS ADVERSOS NO PROCESSO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS NO NÚCLEO DE ATENÇÃO 

ONCOLÓGICA 

Dentro da realidade do setor, observamos que há uma necessidade de conhecimentos 

específicos relacionados diretamente ao trabalho desenvolvido no mesmo, como a 
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fisiopatologia do câncer, os mecanismos de ação das drogas, os protocolos de quimioterapia 

antineoplásica, técnicas de administração, manipulação correta de cateteres totalmente 

implantados, normas de biossegurança, dentre outros. 

Por ser um setor especializado e de alta complexidade, requer constante atualização e 

treinamento específico para que o atendimento seja o mais seguro e eficaz quanto possível. É, 

portanto, um ambiente que desafia constantemente a forma de gerenciamento ao se tratar da 

segurança dos pacientes tratados frente aos eventos adversos inerentes à quimioterapia. 

O enfermeiro gerencia o cuidado quando realiza o planejamento e avaliação dos 

resultados do processo de cuidado, quando o delega ou o faz, quando faz previsão e provisão 

de recursos, ao capacitar sua equipe, ao educar o indivíduo, ao interagir com outros 

profissionais, ao ocupar espaços de articulação e negociação em nome da concretização e 

melhorias do cuidado (ROSSI; SILVA, 2005). 

Por conseguinte, foi necessária compreensão da prática da equipe de enfermagem 

frente às demandas do setor. Como já explicitado, a equipe é composta por três enfermeiros e 

seis técnicos ou auxiliares de enfermagem, além de duas residentes em oncologia. Além da 

equipe de enfermagem, o ambulatório conta com equipe de nutrição, psicologia e assistência 

social. 

O primeiro momento de atuação se dá na entrada dos pacientes. O fluxo é intenso às 8 

da manhã e, no momento em que são alocados em cada uma das cadeiras já se pode observar 

o planejamento: haverá ou não o uso de bomba infusora? Havendo sua utilização, o paciente é 

colocado em uma cadeira onde haja bomba próxima. É também selecionado o local de 

acomodação de acordo com as medicações que irão ser administradas, já que existem algumas 

que causam reações no frio e os aparelhos de ar condicionado podem atrapalhar nesse sentido. 

Sendo assim, os profissionais que estão no salão sofrem grande estresse ao levar todos esses 

fatores em consideração, procedendo também a correta identificação dos pacientes e 

anotações de horários que as medicações irão ser instaladas. 

Um dos fatores que pode contribuir para o bom andamento dessa fase inicial é a 

organização do setor e a presença de pessoas que estejam apenas envolvidas com a 

assistência. No entanto, ocorre a presença, todas as terças e quintas pela manhã, de um grupo 

que realiza atividades com os pacientes e também com os profissionais que queiram 

participar. Nesse grupo existem em torno de 8 a 10 pessoas, estranhas ao serviço, que 

circulam pelo salão. Reason (2000) ressalta que alguns dos fatores que podem estar 

relacionados ao erro são o barulho excessivo e agitação. Inclusive, as ocorrências em relação 

a nomes parecidos, por exemplo, aconteceram em dias onde havia a atividade. 
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Também cabe à equipe, não apenas nesse momento inicial, como também durante toda 

a seção, proporcionar um ambiente calmo, acolhedor e confortável. Nesse aspecto, percebeu-

se um grande esforço da equipe em manter o ambiente o mais aconchegante possível. Tanto 

que em todos os momentos os pacientes atendidos se mostraram sempre muito satisfeitos com 

o trabalho da equipe. 

Após essa acomodação nas cadeiras, é realizada a punção venosa para a administração 

da quimioterapia. Em relação aos locais escolhidos para as punções, os pacientes se 

beneficiariam se fosse realizada previamente a avaliação da rede venosa para determinar a 

necessidade ou não de implantação de cateter ao invés do uso de punções periféricas. Como 

pacientes em quimioterapia são imunodeprimidos – quer seja pela própria doença ou por seu 

tratamento –, a realização de várias punções de forma desnecessária contribui para uma 

possível porta de entrada de microrganismos.  

Phillips (2001) orienta que devam ser feitas no máximo duas tentativas para punção 

venosa, de modo que traumas desnecessários e limitação do acesso vascular sejam evitados. 

Para uma punção mais segura, são recomendados os seguintes locais, por ordem de 

preferência: antebraço, dorso da mão, punho e fossa antecubital (HADAWAY, 2009). Em um 

dos momentos, um paciente com grande fragilidade capilar e muito magro foi puncionado, 

pelo médico, em jugular externa esquerda com um jelco número 20. O recomendado para esse 

tipo de punção é que sejam utilizados cateteres de calibres maiores, sendo o jelco número 18 o 

mínimo recomendado (ARAÚJO, 2003). 

Além disso, algumas ações devem ser evitadas, como puncionar veias abaixo de uma 

infiltração endovenosa prévia ou área flebítica; veias excessivamente puncionadas, 

esclerosadas ou trombosadas; membros que tenham derivação ou fístula arteriovenosa; 

membro acometido por edema, metástases, infecção ou dilaceração da pele; membro 

homolateral ao esvaziamento linfático axilar – devido ao comprometimento do retorno venoso 

–, ou com distúrbios motores e/ou sensoriais (BONASSA; SANTANA, 2005; SMELTZER; 

HINKLE; BARE; CHEEVER, 2005; HADAWAY, 2009). 

Tal avaliação faz parte de um dos passos da consulta de enfermagem, que prevê 

também planejar a assistência e levantar os problemas potenciais, para prestar um cuidado 

individual, com uma abordagem integral dos problemas coletados. Esse pensamento condiz 

com uma consulta de primeira vez, onde seriam abordados tanto os aspectos do tratamento 

quanto os aspectos do paciente. 
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Em consultas subsequentes, deveria ser realizada a reavaliação das necessidades para 

planejamento do cuidado levando em consideração as possíveis mudanças no estado de saúde 

do paciente. 

Com a mudança de escala realizada, ficando um enfermeiro na assistência e outro 

responsável pela gerência do setor, haveria a possibilidade dessa implementação. Afinal, é 

responsabilidade da enfermagem, como parte integrante da equipe de saúde, participação no 

planejamento, execução e avaliação da programação de saúde além de prevenção e controle 

sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de 

Enfermagem (BRASIL, 1986). 

Entendemos que a dificuldade de implementação se dá, principalmente, por razões 

administrativas, já que o quantitativo de pessoal, considerando a resolução COFEN nº 

293/2004, deveria ser de no mínimo três enfermeiros e três técnicos de enfermagem. O 

número está abaixo do exigido, porém deve-se levar em conta a presença também das 

residentes, que participam da assistência direta. 

Devido a todas essas demandas as quais o profissional está incumbido de solucionar, 

podem ocorrer problemas, como o caso do esquecimento da hora de iniciar a medicação em 

uma paciente. Porém, o profissional que realizou o cuidado inicial – acomodação e punção 

venosa periférica – poderia se responsabilizar pela continuidade desse cuidado. Com essa 

medida, cada profissional seria responsável por 2,5 pacientes, considerando-se que quatro 

profissionais permanecem no salão e sem contar com o trabalho das enfermeiras residentes. 

O que se percebe é que não há essa divisão de responsabilidades, e toda a equipe acaba 

ficando responsável por todos os pacientes. Por diversas vezes foi observada a conversa entre 

os profissionais em relação a quem iria realizar/estava realizando alguma tarefa relacionada 

ao cuidado. 

Essa responsabilização excessiva pode ter contribuído para alguns dos vazamentos, 

sejam por fixação insuficiente ou por má conexão do circuito ao jelco. Antes de infundir as 

medicações, deve-se sempre verificar a conexão firme, a perviedade do acesso e a fixação 

adequada.  

Em relação à conexão, esta deve ser feita de modo que não possibilite nenhum tipo de 

saída indesejada de solução. 

A perviedade do acesso é avaliada infundindo de 10 a 20 ml de soro fisiológico a 0,9% 

antes de administrar o quimioterápico; uma queixa de dor ou queimação deve ser sempre 

considerada como sintoma de extravasamento até que se prove o contrário (PHILLIPS, 2001). 
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No entanto, relatos de dor ou queimação podem não necessariamente representar 

extravasamento, desde que isso seja confirmado por meio de manobras de refluxo e de 

avaliação do local. 

A perviedade deve ser avaliada tanto nas trocas de medicações como nas infusões em 

bolus. Nesse contexto, em todas as vezes que foi observada, ocorreu a proteção da conexão da 

agulha com o injetor lateral com gaze embebida com álcool a 70%, de acordo com as 

recomendações do INCA (2002). Porém foi utilizada máscara cirúrgica, que não oferece 

proteção adequada, pois independentemente de sua capacidade de filtração, a vedação no 

rosto é precária neste tipo de máscara (ANVISA, 2009). 

A fixação deve ser feita, preferencialmente com esparadrapo micro poroso de modo 

que não interfira com a visualização e avaliação do local, já de que a adequada fixação reduz 

o risco de complicações e permite intervir mais rapidamente no caso de ocorrerem 

(PHILLIPS, 2001; HADAWAY, 2009). 

 

FIGURA 3 – Métodos de fixação de dispositivos intravenosos 

 

Extraído de I.V. therapy: an incredibly easy pocket guide. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. p. 49. 

 

Durante a administração dos quimioterápicos os principais efeitos adversos 

verbalizados pelos sujeitos foram choque no membro (n= 1), parestesia (n=3), ardência no 

local da punção venosa (n= 1), êmese (n= 1), dor (n= 1) e dispneia intensa (n= 1). 

Quando observado o local de acesso venoso durante a infusão, as manifestações 

identificadas foram infiltração (n= 1), vazamento (n= 6) e extravasamento (n= 2). Nos casos 

de extravasamento, inicialmente realizou-se a aspiração do conteúdo extravasado, aplicação 

de frio e orientações sobre a conduta em casa. No caso de infiltração a punção foi refeita e nos 

casos de vazamento, a conexão foi firmada e/ou a fixação foi melhorada. Na ocasião, foi 

mostrado o protocolo de extravasamento utilizado e o impresso de acompanhamento do 

paciente. 
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Ambos os agentes que ocasionaram extravasamento, 5-Fluorouracil e Paclitaxel se 

enquadram no grupo de drogas irritantes (5-Fluorouracil é droga com potencial irritante), 

definidas como causadoras de reação inflamatória, parestesia, dor ou flebite no local da 

punção ou ao longo do trajeto venoso. Como sinais clínicos indicativos de extravasamento por 

estes agentes, temos a esclerose e hipercromia ao longo do trajeto venoso, bem como 

queimação, aumento da temperatura local, desconforto, eritema e dor. A necrose não ocorre e 

os sintomas tem curta duração e não deixam sequelas (CRIADO; BRANDT; MOURE; 

PEREIRA; SANCHES, 2010). 

Em relação à conduta em casa, foi orientada a aplicação de compressas. A escolha em 

relação a ser quente ou fria varia de acordo com as características das drogas. De modo geral, 

apenas os extravasamentos por drogas derivadas dos alcalóides da vinca ou epidofilotoxinas 

(Vinblastina, Vincristina, Vinorelbina, Etoposido, Teniposido e Oxaliplatina) devem utilizar 

compressas quentes (ADAMI; BAPTISTA; FONSECA; PAIVA, 2001). 

Ainda sobre a abordagem inicial, vale salientar que em todo o momento os pacientes 

são chamados pelos nomes, porém isso não evitou que ocorressem alguns equívocos na 

identificação deles. Nenhum dos problemas relatados causou prejuízo aos pacientes, porém, 

nesse ponto, incide também a questão das responsabilidades acumuladas. 

A identificação dos pacientes é feita no rótulo dos frascos de quimioterapia, pela 

farmácia, e no rotulo das medicações de suporte, pela enfermagem. Dessa forma os pacientes 

são facilmente identificados, mas pelo espaço físico reduzido, os suportes dos frascos ficam, 

por vezes, lado a lado o que atrapalha a correta identificação. Nesses casos, a pressa pode 

levar ao erro. Seria útil padronizar um dos lados da cadeira para deixar o suporte e, assim, 

sempre saber a qual paciente se refere. 

Ainda em relação ao rótulo, o proveniente da farmácia vem dotado apenas da sigla do 

quimioterápico. Apesar de serem denominações comumente utilizadas na prática e de haver 

um impresso com as siglas dos medicamentos mais usados no setor afixada próximo à 

bancada, poderia ser colocado o nome do medicamento ao invés da sigla, garantindo mais 

segurança ao paciente, já que profissional que recebe os frascos não terá chance de confundir-

se. 

Depois da acomodação, punção e instalação dos medicamentos, a equipe fica por 

conta de controlar o tempo das infusões e instalações de novas drogas, bem como controlar o 

fluxo de pacientes que fazem outras medicações que não quimioterápicos, como o Ácido 

Zoledrônico (Zometa). 
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Nesse contexto, é importante frisar a correta ordem de infusão dos quimioterápicos. A 

sequência correta é importante já que pode haver interações potenciais diretas entre os 

medicamentos ou efeito de sinergismo/antagonismo ligados à administração. Um estudo 

comparou a sinergia citotóxica entre o Flavopiridol, um inibidor de quinase dependente de 

ciclina em desenvolvimento para o tratamento da leucemia linfocítica crônica, e oito agentes 

quimioterápicos amplamente utilizados. A sinergia citotóxica resultou da combinação com 

sete dos oito agentes estudados, porém foi fortemente dependente da sequência de 

administração. O único agente que não se mostrou dependente da sequência foi a Cisplatina, 

enquanto que com Paclitaxel, Citarabina, Topotecano, Doxorrubucina e Etoposido a sinergia 

foi mais pronunciada quando os agentes foram administrados antes (BIBLE; KAUFMANN, 

1997). 

O COREN de São Paulo, no seu parecer nº 019/2009 sobre a infusão de fármacos 

antineoplásicos vesicantes destaca que administrar a droga vesicante anteriormente às demais 

parece ser mais vantajoso e seguro, já que há menos irritação no vaso e ele se encontra mais 

estável; menciona também que a integridade do vaso diminui com o tempo por ação de drogas 

com características físico-químicas distintas. 

Sendo assim, é válido frisar a necessidade de conhecer a ordem indicada em diferentes 

protocolos. Um impresso com esse esclarecimento está afixado na bancada, porém alguns 

profissionais relataram desconhecer que havia uma ordem preconizada e por vezes 

administravam na ordem que estava na prescrição, que nem sempre é a ideal. 

Outra atribuição é em relação às queixas e ao conforto dos pacientes. Estas são 

constantemente verificadas e, em caso de qualquer anormalidade, a equipe está sempre pronta 

a ajudar. Os pacientes pedem ajuda para ir ao banheiro, pedem água, queixam-se de náuseas, 

dores, frio e são atendidos de forma eficaz. Só houve uma ocorrência grave, na qual teve de 

ser feito o encaminhamento ao setor de Emergência. 

Uma das exigências em relação à estrutura física feita pela RDC 220/2004 se refere à 

necessidade de materiais para o atendimento de emergências, dentre os quais: 

eletrocardiógrafo, carro de emergência com monitor cardíaco e desfibrilador, ventilador 

pulmonar manual (AMBU com reservatório), medicamentos de emergência, ponto de 

oxigênio, aspirador portátil, material de intubação completo (tubos endotraqueais, cânulas, 

guias e laringoscópios com jogo completo de lâminas). Tal material não foi observado no 

setor. 

Deveriam também ser aferidos constantemente os sinais vitais dos pacientes, já que 

alguns dos medicamentos podem causar variações nos índices. Apenas a pressão arterial foi 
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verificada e apenas em pacientes em uso de Etoposido, droga que pode causar hipotensão 

(BONASSA; SANTANA, 2005). 

Quando os pacientes são submetidos ao tratamento quimioterápico necessitam de 

algumas recomendações a respeito das condutas e cuidados a serem tomados, sendo essas 

informações passadas pelo enfermeiro. 

Estas estão contidas em um folheto entregue aos pacientes, o que facilita a 

compreensão e lembrança das informações. Conforme vão surgindo dúvidas os pacientes vão 

perguntando, de maneira informal, para a equipe. Foram observadas várias vezes esses 

questionamentos e, algumas vezes, as residentes explicaram para os pacientes de primeira vez 

aspectos tratados no folheto. Salienta-se mais uma vez a necessidade de um momento de 

consulta de enfermagem para que as dúvidas sejam sanadas. 

Um dos aspectos educativos que afeta o dia-a-dia tanto do paciente quanto o da família 

está relacionado ao manejo das excreções do paciente. Por haver ainda, após 

aproximadamente 48 horas da infusão, drogas e metabólitos ativos nas excreções (urina, 

fezes, vômito e outras), estas devem ser tratadas com precaução (PHILLIPS, 2001). A família 

deve usar luvas ao manusear roupas de cama e banho, além das excretas em si (PHILLIPS, 

2001; BONASSA; SANTANA, 2005). 

No cuidado ambulatorial existe a necessidade de utilização de equipamentos de 

proteção individual – aventais e luvas de procedimento – durante o manuseio de excretos e 

fluidos corpóreos dos pacientes que receberam quimioterapia (BRASIL, 2004). 

Silva e Reis (2010) em estudo que avaliou o conhecimento da equipe de enfermagem 

sobre os riscos ocupacionais na administração de quimioterápicos mostram que os 

profissionais não possuíam certeza em relação ao período de tempo pelo qual precisavam 

manter medidas de precaução após o paciente ter recebido quimioterapia. Apenas 25,9% dos 

vinte e sete entrevistados responderam que o período era de 48 horas. 

Bonassa e Santana (2005) recomendam que essas excretas devam ser desprezadas com 

cuidado para evitar respingos e proceder, no mínimo, duas descargas, com a tampa do vaso 

sanitário abaixada. 

Diante do fato de que há uma eliminação por fluidos corpóreos dos pacientes e de que 

a imunodepressão é uma característica dessa população, destaca-se a não realização de 

limpeza das cadeiras de quimioterapia entre um paciente e outro, no mesmo dia, nem por 

parte da equipe de limpeza nem pela equipe de enfermagem. Como não há uma equipe de 

limpeza exclusiva e a disposição do setor, o enfermeiro deveria se responsabilizar por essa 

atividade. 
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Outro aspecto do ambiente que merece destaque é o descarte de materiais 

contaminados por quimioterápicos. Segundo a RDC 306/2004, os materiais contendo tais 

resíduos devem ser acondicionados em recipientes rígidos, sendo posteriormente submetidos 

a tratamento ou disposição final específica. A portaria CVS nº 21/2008 especifica que o 

coletor deve ser dotado de dispositivo que permita o fechamento da tampa nos intervalos entre 

uma utilização e outra e também o seu fechamento definitivo, quando finalizado o uso. 

Pode-se observar que na maior parte das vezes a bombona permaneceu aberta e 

também que foi realizado o descarte desses resíduos no lixo hospitalar (saco branco leitoso). 

Ainda de acordo com a portaria CVS nº 21/2008, tal alternativa somente seria aceitável para 

recipientes vazios, para equipamentos de proteção individual que não apresentassem nenhum 

sinal visível de resíduos perigosos de medicamentos ou para forrações de superfícies, 

bancadas e cabines de segurança que não tiveram contato direto com resíduos perigosos de 

medicamentos (resíduos tipo 2); não sendo os sacos adequados para resíduos de quimioterapia 

devido ao risco de dispersão de aerossóis e do vazamento de substâncias que podem 

contaminar o ambiente e também os profissionais que transportam, coletam e operam as 

unidades de tratamento de resíduos. 

Além disso também foi observado que, ao levar materiais para a bombona, as pontas 

dos equipos arrastavam pelo chão ou gotas pingavam. Nesse caso, ao invés da limpeza 

habitual realizada pela equipe de limpeza, deveria ser feita limpeza específica por haver 

possibilidade de contaminação ambiental. O INCA (2002) recomenda A neutralização com 

sódio a 5% ou permanganato de potássio a 1% no caso de acidentes com derramamento. 

Para os casos de contaminação ambiental efetiva, o setor deve dispor de um kit de 

derramamento, que de acordo com a RDC 33/2003 deve conter, no mínimo, luvas de 

procedimentos, avental de baixa permeabilidade, compressas absorventes, proteção 

respiratória, proteção ocular, sabão, descrição do procedimento, formulário para o registro do 

acidente e recipiente identificado para recolhimento dos resíduos. 

  

5.3 ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS EM 

QUIMIOTERAPIA NO NÚCLEO DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA 

A presença de eventos adversos compromete a segurança do paciente, e para melhora 

da assistência deve-se garantir a existência de mecanismos para prevenção e minimização 

dessas ocorrências. 
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Afim de que se encontrem formas de contribuir para a prevenção de eventos adversos, 

devem ser percebidas as limitações cotidianas em relação ao processo de cuidar em 

enfermagem. 

Essas limitações, na realidade estudada, estão relacionadas ao profissional e sua carga 

de trabalho/estresse, ao sistema institucional devido ao número de profissionais e 

complexidade do contexto, à organização pela não existência de rotinas protocoladas e aos 

materiais pela sua disponibilidade ou não. 

A preocupação com a prevenção de eventos adversos em unidades de quimioterapia 

tem início em 1995, onde casos envolvendo mortes de pacientes por erros em quimioterapia 

foram largamente noticiados (SCHULMEISTER, 2005).  

A autora supracitada em seu trabalho intitulado “Ten simple strategies to prevent 

chemotherapy errors” propõe um cuidado centrado no paciente, com atenção aos protocolos, 

ambiente e educação permanente da equipe de enfermagem. As estratégias sugeridas são as 

seguintes: 

 

QUADRO 5 – Resumo das estratégias propostas por Schulmeister (2005) 

Proposta Justificativa 

Utilizar-se de método confiável para 

verificar a identificação do paciente antes 

da administração de quimioterapia. 

Perguntar apenas o nome pode não ser eficaz, 

já que existem nomes iguais ou parecidos. 

Mensuração precisa do peso e altura em 

centímetros e quilogramas. 

Esses dados serão usados para o cálculo da 

superfície corporal, determinante para a dose 

de quimioterápicos. 

Ter boa iluminação, empregar ampliação e 

utilizar ferramentas de alta visibilidade. 

O trabalho da enfermagem é muito 

relacionado à visão, portanto, um ambiente 

que ofereça iluminação e visualização 

adequados oferece maior segurança. 

Organizar o trabalho e o espaço para a 

segurança e eficiência. 

Alguns erros podem ocorrer por 

desorganização do espaço de trabalho. 

Espaços ineficientes aumentam a 

probabilidade de erros. 

Prescrições de quimioterapia 

preferencialmente eletrônicas/impressas. 

As prescrições eletrônicas ou impressas não 

oferecem dúvidas quanto ao medicamento 
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prescrito. 

Eliminar o uso de abreviações em 

documentações clínicas. 

Má interpretação ou confusão com 

abreviações podem resultar em erros. 

Fornecer e usar informações atualizadas e 

de fácil acesso no plano de cuidado. 

Informações ultrapassadas podem dificultar o 

trabalho da equipe. Assim que novas 

informações estiverem disponíveis, as antigas 

devem ser descartadas. 

Focar a atenção nas medicações de alerta. Quimioterápicos estão no topo da lista de 

medicações de alerta, portanto adquirir 

competências relacionadas à sua 

administração deve ser prioridade. 

Reduzir o erro humano em potencial. O erro humano causado por fadiga, 

distrações, estresse não serão completamente 

eliminados, mas podem ser reduzidos com 

um ambiente de trabalho calmo. 

Incentivar o paciente a participar da 

prevenção de erros em quimioterapia. 

Esse tópico depende do nível de atividade do 

paciente, porém deve haver essa parceria 

sempre que possível, já que o paciente 

também sabe qual protocolo está fazendo. 

SCHULMEISTER, L. Ten Simple Strategies to Prevent Chemotherapy Errors. Clinical Journal Of Oncology 

Nursing. volume 9, number 2, april 2005 

 

Essas recomendações foram adotadas e ampliadas para compor as normas de 

administração de quimioterapia segura proposta pela Oncology Nursing Society (ONS) em 

conjunto com a American Society of Clinical Oncology (ASCO), cuja versão mais atualizada 

disponível é a de 2012. 

O documento da ASCO/ONS é uma atualização da publicação de 2009 da ONS, que 

era composta por 34 recomendações, divididas em seis categorias: relacionadas aos 

profissionais, relacionadas aos serviços de farmácia, relacionadas aos planos de 

quimioterapia, relacionadas à educação e consentimento do paciente, relacionadas à 

administração dos quimioterápicos e relacionadas à monitoração do paciente. 
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Para a nova versão, foi formado um grupo de trabalho que revisou toda a 

retroalimentação recebida desde a publicação de 2009, para atualizar e modificar o que fosse 

preciso. A modificação mais significante foi estender o escopo ao ambiente hospitalar, 

reforçando a ideia de que esses padrões de segurança devem ser aplicados em todos os 

ambientes. Dentre os vários critérios para a criação da normatização final está o foco na 

segurança do paciente. 

As proposições se encaixam bem no contexto observado. Baseado nos passos 

propostos por Schulmeister, na normatização e nas situações descritas a partir das 

observações, o estudo trará a seguir possibilidades de estratégias de prevenção de problemas 

durante o processo de administração de quimioterápicos. 

 

 Atualização/capacitação dos profissionais 

Por ser um setor que possui características diferenciadas, que requerem conhecimento 

específico e atual, a constante oferta de capacitações e cursos de atualização são de extrema 

importância. 

As novidades nos tratamentos, nos protocolos e o desenvolvimento de novas drogas 

são frequentes já que pesquisas na área de Oncologia estão em considerável avanço. A equipe 

de enfermagem deve estar preparada para lidar com esses avanços e com os possíveis 

problemas relacionados à segurança do paciente que possam advir destes. 

É importante também conhecer as normas de biossegurança que envolvem o cuidado 

em um ambulatório de quimioterapia. O correto uso dos equipamentos de proteção individual 

disponíveis é imprescindível, assim como zelar pela segurança do ambiente onde se está 

prestando o cuidado. 

Essas premissas contam na RDC nº 220/2004, que visa às boas práticas de 

administração da terapia antineoplásica. 

 

 Identificação dos pacientes 

Uma das propostas de Schulmeister (2005) é o uso de pulseiras de identificação e da 

dupla checagem da identidade dos pacientes admitidos no setor.  

A importância da identificação do paciente para a segurança nos serviços de saúde 

advém não somente dos erros em potencial, mas também por servir como ponto de controle 

onde erros anteriores possam ser identificados e corrigidos (SMITH; CASEY; WILSON; 

FISCHBACHER-SMITH, 2011). 
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Deve se atentar quanto ao uso correto da pulseira, já que esta é uma estratégia 

adicional no combate aos erros, por vezes irreparáveis, que a identificação incorreta pode 

trazer. É, também, uma alternativa de baixo custo e fácil implementação (SILVA; CASSANI; 

MIASSO; OPITZ, 2007). Para esse fim também podem ser utilizados crachás de 

identificação, que seriam confeccionados uma única vez e ao pacientes seriam instruídos a 

levar em todos os dias de seção. 

É recomendado que existam duas formas diferentes de checagem da identidade do 

paciente, para se ter mais segurança na administração das drogas e prestar os cuidados 

adequados. Uma sugestão é aliar a conferência inicial, assim que o paciente é recebido, a 

conferência da pulseira ou do crachá; além da observação da identificação no frasco com a 

presente na pulseira/crachá a cada vez que for ser infundida nova medicação. 

 Protocolos formais de procedimentos 

Com vistas a promover uma prática segura, que minimize os erros/problemas 

relacionados tanto ao manuseio como à utilização de quimioterapia, percebe-se a importância 

de se elaborar protocolos relacionados aos procedimentos envolvidos no processo de 

administração de quimioterápicos, padronizando o atendimento. 

 

Os padrões são definidos objetivando o estabelecimento das diretrizes para o 

controle e melhoria contínua da qualidade, e os cuidados padronizados são diretrizes 

detalhadas que representam o atendimento previsível, indicado para situações 

específicas o que irão impulsionar as organizações para o desenvolvimento da 

melhoria de seus processos e resultados (GUERRERO; BECCARIA; TREVIZAN, 

2008). 

 

Um protocolo operacional padrão se presta a descrever os passos determinantes para a 

execução de determinada tarefa de maneira sequencial, de modo que se consiga garantir 

resultados ótimos. 

Estes ficam contidos em manuais para rápido esclarecimento de dúvidas e orientar a 

execução das ações, e devem ser atualizados periodicamente, de acordo com princípios 

científicos (GUERRERO; BECCARIA; TREVIZAN, 2008). Devem também ser validados, 

adquirindo assim credibilidade científica, sendo eficazes na mudança da prática assistencial e 

na melhoria do desempenho profissional (CUNHA; LEITE, 2008). 

Sendo assim, estes são recursos importantes na prática de saúde por serem uma 

estratégia de estabelecimento de condutas, dando uma visão geral de como ocorre todo o 

processo, englobando desde a admissão do paciente até procedimentos mais complexos, como 

a ativação de um cateter totalmente implantado. 
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Vale mencionar que estes protocolos estão em fase de elaboração e em breve estarão 

disponíveis no setor. 

 

 Uso de siglas: identificação dos frascos e prescrições 

A identificação, como já mencionado, vem feita da farmácia e a prescrição é feita pelo 

médico. Porém o uso de siglas não é recomendado, já que dá margem a dúvidas e 

interpretações errôneas, podendo levar a erros, sendo essa a sexta recomendação de 

Schulmeister (2005). 

Apesar de haver um impresso disponível na bancada para consulta e retirada de 

dúvidas, nem sempre o profissional irá recorrer a este. 

Essa é uma prática difícil de ser modificar, já que envolve outras categorias 

profissionais, porém, como equipe multi e interdisciplinar deve-se zelar pela segurança do 

paciente acima de tudo. 

 

 Atualização das informações contidas no setor 

Deve ser estabelecida uma rotina de atualização das informações impressas que estão 

disponíveis no setor, além de adotar o uso de referências de onde as informações foram 

extraídas. 

Algumas práticas podem sofrer mudanças ou algum fato novo sobre uma determinada 

droga pode ser descoberto, então é importante se embasar em informações científicas 

atualizadas. 

 

 Consulta de enfermagem 

Um dos pontos mais importantes em relação à prevenção é conhecer os riscos de 

maneira a conseguir evita-los. A consulta de enfermagem tem esse papel de conhecer os 

riscos e analisar as possibilidades, dentro de diferentes realidades. Alguns dos casos de 

punções repetidas em pacientes com fragilidade capilar ou acesso difícil podiam ser evitadas 

caso essa prática ocorresse. 

Sugerimos um modelo de atendimento que, apesar de breve, se enquadra nas 

necessidades de um paciente em tratamento quimioterápico: 

1. Consulta de primeira vez 

a. Receber o paciente assim que este chegar ao setor; 

b. Síntese sobre a neoplasia em específico (características da neoplasia e 

do tratamento, aceitação, expectativas, readaptação); 



79  

 

c. Síntese dos efeitos do protocolo a ser administrado (efeitos esperados, 

efeitos adversos, sinais de atenção); 

d. Cuidados a serem mantidos após a quimioterapia (manejo de fluidos 

corporais, necessidade de manter exercícios físicos leves, necessidade 

de ingesta de líquidos, necessidade de manter higiene corporal 

adequada, etc); 

e. Exame físico (foco na integridade da pele e de vasos); 

f. Levantamento de problemas potenciais; 

g. Esclarecimento de dúvidas, entrega do folheto explicativo e liberação 

para a seção. 

 

2. Consultas subsequentes 

a. Receber o paciente assim que este chegar ao setor; 

b. Esclarecimento de dúvidas; 

c. Exame físico; 

d. Reavaliação dos problemas levantados previamente; 

e. Liberação para a seção. 

 

 Dimensionamento de pessoal e organização do cuidado 

A cada plantão, o setor conta com quatro profissionais (um enfermeiro e três técnicos) 

envolvidos no cuidado direto no salão e mais duas enfermeiras residentes para dez cadeiras de 

quimioterapia. 

Vale lembrar que o trabalho não se limita aos pacientes em quimioterapia, há também 

as aplicações de Metrotrexato intramuscular/subcutâneo, Hemax (eritropoietina – subcutâneo 

com aplicação de gelo 15 minutos antes e 15 minutos após a injeção), Zometa (ácido 

zoledrônico – infusão intravenosa de 15 minutos), Eligard (acetato de leuprorrelina - 

subcutâneo), dentre outras medicações. 

Portanto, o quantitativo de profissionais, apesar de estar dentro das recomendações, 

pode ser insuficiente, sobrecarregando os funcionários. A partir disso percebe-se a 

necessidade de uma organização do cuidado prestado. 

Sugere-se um modelo baseado em escalas diárias, que alterem de um plantão para 

outro, de forma que o cuidado a determinado paciente seja feito pelo mesmo profissional 

durante toda a seção, o que inclui puncionar, colocar as medicações de suporte para infundir 

bem como os quimioterápicos em si e atentar para queixas e solicitações. 
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Com essa dinâmica, ocorrências relacionadas a troca de nomes e esquecimentos 

seriam minimizadas, já que um profissional iria se responsabilizar por essas questões.  

 

 Kit de procedimentos de emergência e kit de derramamento 

As normas estabelecidas pela RDC nº 220/2004 estabelecem a necessidade desses dois 

kits, porém estes não foram observados no setor. Caso realmente não haja, é necessário que se 

providencie já que tanto a ocorrência de contaminação ambiental quanto de emergências 

clínicas não é rara e a atuação da equipe deve ser rápida e facilitada pela existência desses 

materiais. 

A RDC nº 33/2003, que trata do gerenciamento de resíduos em estabelecimentos de 

saúde menciona os materiais mínimos que devem compor o kit de derramamento e a RDC nº 

220/2004 menciona o conteúdo mínimo de ambos os kits, já descritos no tópico anterior. 

 

 Uso das bombonas 

As bombonas utilizadas no setor estão de acordo com o recomendado, porém o 

recipiente deve permanecer fechado enquanto não estiver em uso, o que não foi observado 

como uma rotina. 

Com isso, recomenda-se que a orientação quando ao fechamento dessa embalagem, já 

que há o risco de contaminação do ar por aerossóis. 

 

 Negociação com o Grupo 

As atividades desenvolvidas pelo grupo são muito importantes para os pacientes. 

Envolvem noções de espiritualidade, criatividade e até autoestima, através de pinturas, 

colagens e desenhos. Pacientes com doenças graves ou raras possuem um componente 

emocional muito abalado e precisam de estímulos e válvulas de escape, principalmente num 

local como o ambulatório de quimioterapia, onde eles se confrontam diretamente com a nova 

realidade em que se encontram. 

Porém o quantitativo de pessoas que está presente nesses encontros é muito grande 

para o reduzido espaço físico que o salão dispõe. Deveria haver um consenso entre equipe e 

grupo para que as atividades não parem, mas que não interfiram na rotina e funcionamento do 

setor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há uma preocupação crescente atualmente com relação à segurança nos serviços de 

saúde, por uma emergência do tema devido às notícias na mídia relacionadas aos erros e 

problemas inerentes ao cuidado de enfermagem e também pelo processo de acreditação 

hospitalar, no qual uma das metas é a promoção dessa segurança. 

O gerenciamento da segurança em uma unidade que quimioterapia garante não apenas 

a segurança dos pacientes atendidos como dos profissionais envolvidos com o cuidado diário 

durante esse processo. 

Há de se adquirir constantemente novos conhecimentos devido aos avanços 

tecnológicos e em pesquisas clínicas, já que novas drogas estão sendo lançadas e novas 

combinações testadas, necessitando de atualização para se acompanhar esse processo de 

evolução dos tratamentos e tecnologias utilizadas na prestação de cuidados. 

Os enfermeiros que atuam em tal setor devem adquirir uma visão específica dos 

possíveis acontecimentos que possam ser desencadeados pelo tratamento e pela doença nesses 

pacientes, tendo em vista o cuidado complexo que deve ser prestado, que exige decisões 

rápidas, efetivas e com embasamento científico. 

Pode-se perceber com esse estudo que estar a frente do cuidado em quimioterapia não 

é uma tarefa fácil: novos pacientes significam novos desafios, já que a resposta à terapêutica 

proposta é muito variada. 

As três temáticas levantadas dão uma visão ampla do processo de gerenciar a 

segurança e da forma dinâmica como a administração de quimioterápicos ocorre. 

Em relação à primeira temática, observou-se a variedade de pacientes, condições 

clínicas e respostas ao tratamento, oferecendo assim uma noção de que esse cuidado deve ser 

muito específico e individualizado, além de que deve sofrer constante reavaliação das 

condutas propostas ao longo do curso da doença, já que novos sinais e sintomas podem surgir 

e a enfermagem deve intervir de modo a fornecer informações ao paciente e acompanhantes, 

como também ser capaz de modificar as condutas estabelecidas previamente. 

Acerca da segunda temática, pode-se observar que há uma preocupação constante com 

essa manutenção da segurança, porém alguns problemas foram identificados. É necessário, 
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portanto, oferecer instrumentos para que a equipe possa se organizar da melhor forma 

possível para que se atenda às exigências de segurança deste ambiente complexo. 

É necessário que a equipe se organize de forma a prestar um cuidado de qualidade sem 

se sobrecarregar e que se implemente uma consulta de enfermagem de modo que atenda as 

demandas do paciente e evite algumas situações, que foram expostas ao longo do trabalho, 

como as punções venosas seguidas em pacientes com fragilidade capilar. 

Melhorar o processo de trabalho para que a ocorrência de desconexões do sistema não 

seja uma ocorrência frequente, evitando assim submeter o paciente e o profissional a um 

estresse e uma situação que ofereça riscos. 

É necessário atualizar constantemente as informações contidas no setor e também 

elaborar um guia de problemas que possam ocorrer durante esse processo de administração de 

quimioterápicos, desde a recepção dos frascos no setor até a liberação do paciente. 

São questões desafiadoras, porém de resolutividade simples, desde que as mudanças 

ocorram gradativamente e de forma que não gere desconforto a nenhum dos profissionais. 

Sobre a terceira temática, pretendeu-se apontar caminhos para uma melhoria na 

questão da segurança do local estudado.  

Um dos maiores desafios do trabalho foi o acesso aos prontuários dos pacientes e a 

qualidade dos registros no prontuário. Alguns deles não possuíam nem o tipo de neoplasia, 

contendo apenas a folha de prescrição. Há um “prontuário do setor”, que consiste em 

envelopes pardos que contem o impresso utilizado para a anotação dos dados coletados em 

consulta. Porém esse documento também deve estar disponível e atualizado no prontuário do 

paciente, por se tratar de um documento. 

Outro desafio foi a quantidade baixa de literaturas específicas sobre o tema alvo do 

estudo. É interessante para o desenvolvimento do tema nacionalmente o compartilhamento de 

experiências em outros cenários, até para que se conheçam os meios utilizados para realizar 

melhorias que possam ser reproduzidos em outros locais. E também para que seja ampliada a 

discussão sobre o tema, identificando a origem dos eventos adversos que possam ocorrer em 

quimioterapia e a atuação do enfermeiro como provedor e gerenciador desse cuidado. 

Espera-se, assim, que este estudo estimule a discussão sobre esta temática e que seja 

um ponto de partida para o estabelecimento de um gerenciamento de segurança efetivo e 

normatizado, aprimorando o processo de gerenciar em enfermagem. 
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9 APÊNDICES 
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9.1 APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

 

1. Profissional de enfermagem 

- Manuseio do quimioterápico 

- Manuseio do paciente 

- Uso de equipamento de 

proteção individual (EPI) e 

equipamento de proteção 

coletiva (EPC) 

- Quantitativo de pessoal 

- Exames periódicos 

- Registro de enfermagem 

- Notificação de acidentes 

 

2. Paciente 

- Identificação do paciente 

- Escolha do local de punção 

- Escolha do cateter 

- Via de administração 

- Medicações de suporte 

- Rótulo de identificação da 

medicação antineoplásica 

- Protocolo de extravasamento 

- Verificação de sinais vitais, 

peso e altura 

- Queixas 

- Flebite química/biológica 

 

3. Ambiente 

- Iluminação 

- Fluxo de materiais 

- Sala exclusiva para preparação 

- Manejo de excretas 

- Manejo do material utilizado 

- Planta física (organização 

espacial) 

- Kit de derramamento 

- Limpeza do setor 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração 

Grupo de Pesquisa em Cidadania e Gerência na Enfermagem 

Projeto: Gerenciando os eventos adversos na administração de quimioterápicos com 

foco na tríade: paciente, profissional e ambiente. 

Instrumento 1: Roteiro de Observação 
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9.2 APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE COLETA DE DADOS DO PRONTUÁRIO 

 

 

- Data da coleta dos dados 

- Nome completo do paciente 

- Sexo 

- Idade 

- Cor da pele 

- Ocupação 

- Tipo de câncer diagnosticado 

- Tempo de tratamento com quimioterápicos 

- Quimioterápicos utilizados no tratamento 

- Protocolos de quimioterapia utilizados 

- Medicações de suporte utilizadas 

- Idade do paciente quando houve a descoberta do câncer 

- Estádio do câncer no momento do diagnóstico 

- Tratamento anterior (se existir) 

- Presença de metástases 

- Número de seções programadas inicialmente 

- Número de seções já realizadas 

- Fatores de risco associados 

- Evolução do câncer desde o início do tratamento até a data da coleta dos dados 

- Atual prognóstico 

- Modalidade de tratamento (paliativo ou curativo) 

 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração 

Grupo de Pesquisa em Cidadania e Gerência na Enfermagem 

Projeto: Gerenciando os eventos adversos na administração de quimioterápicos com 

foco na tríade: paciente, profissional e ambiente. 

Instrumento 2: Roteiro de Coleta de Dados do Prontuário 
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9.3 APÊNDICE 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Gerenciando os eventos adversos na administração de quimioterápicos com foco na 

tríade: paciente, profissional e ambiente  

Pesquisador Responsável: Profª Dr. Zenith Rosa Silvino 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 93136653 - Desirée Barrocas 

Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos     R.G. __________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : “Gerenciando 

os eventos adversos na administração de quimioterápicos com foco na tríade: paciente, 

profissional e ambiente”, de responsabilidade do pesquisador Profª Dr. Zenith Rosa Silvino. O 

objetivo geral é gerenciar os eventos adversos no processo de administração de 

quimioterápicos antineoplásicos realizado pela equipe de enfermagem no Núcleo de Atenção 

Oncológica do HUAP/UFF e por objetivos específicos levantar os protocolos de 

quimioterapia mais freqüentemente usados no Núcleo de Atenção Oncológica do HUAP/UFF; 

identificar os quimioterápicos antineoplásicos mais utilizados nesses protocolos; verificar o 

processo de administração destes quimioterápicos pela equipe de enfermagem; discutir os 

possíveis eventos adversos focando a tríade: paciente, profissional de enfermagem e ambiente. 

Apresenta como justificativa a  necessária vigilância em relação a possíveis complicações no 

processo e no ambiente de trabalho, quer sejam elas de origem iatrogênica como devido ao 

caráter espoliativo do tratamento. Para tanto, garantir a segurança durante todo o processo, 

desde a preparação da medicação até a eliminação dos resíduos, ganha importância dentro da 

prática da equipe de enfermagem, já que a administração desses agentes é de competência do 

enfermeiro de acordo com a Resolução nº. 210/1998, do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN). Será realizada análise documental e observação não–participante. Os resultados da 

pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas cientificas. A retirada do 

consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem 

que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações 

relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este documento será 
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elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e 

uma arquivada pelo pesquisador. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº 

________________________, declaro ter sido informado e concordo com minha participação, como 

voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

  ______________________________________            _____________________________________  

(Voluntário)                                       Desirée Lessa Rodrigues Barrocas 

                                                                                                            (Responsável por obter o consentimento)  
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10 ANEXOS 
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10.1 ANEXO 1 - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 
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10.2 ANEXO 2 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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