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RESUMO 

 

Introdução: As reações de hipersensibilidade são um subgrupo de reações adversas a 

medicamentos que são caracterizadas por sinais e/ou sintomas como rubor, prurido, 

taquicardia, dispnéia, dor nas costas, febre, arrepios, erupção cutânea, hipóxia, 

convulsões, síncope e choque anafilático. Resultam da hipersensibilidade das células do 

organismo a uma substância estranha e são geralmente mediadas por IgE. Desse modo, 

os enfermeiros que administram quimioterapia devem estar sempre atualizados, 

conhecer as drogas envolvidas em reações de hipersensibilidade e suas manifestações 

clínicas precoces e clássicas, bem como o perfil dos pacientes, e as variáveis clínicas 

que podem interferir. Além disso, precisam estar aptos para avaliar a intensidade dos 

sinais e sintomas apresentados, conhecer a terapêutica empregada na prevenção e 

manejo dessas reações e apoiar o paciente, a fim de proporcionar uma assistência de 

Enfermagem baseada em evidências científicas, minimizando agravos e atrasos no 

tratamento do paciente. Objetivos: avaliar o perfil sócio demográfico e clínico dos 

pacientes, as evidências clínicas de reações de hipersensibilidade e sua relação de 

causalidade, e identificar quais foram as ações de Enfermagem no manejo dessas 

reações e construir um quadro de cuidados de Enfermagem ao paciente com reações de 

hipersensibilidade. Método: estudo transversal, prospectivo com abordagem 

quantitativa. Realizado no Centro de Quimioterapia adulto do Instituto Nacional de 

Câncer (INCA I). A análise estatística ocorreu através da análise descritiva de 

frequências, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação. Para verificar a 

associação entre sintomas e sinais com variáveis qualitativas, foi usado o Teste qui-

quadrado ou, quando este se mostrou inconclusivo, e foi adequado, o Teste Exato de 

Fisher. Devido ao pequeno tamanho amostral dos subgrupos, a comparação das 

distribuições das variáveis foi feita pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

Resultados: a amostra final dispôs de 35 pacientes que desenvolveram reações de 

hipersensibilidade durante a administração de quimioterápicos. Dentre eles, 21 eram do 

sexo masculino, tinham de 49 a 69 anos de idade (54,6%); apresentavam duas 

comorbidades ou agravantes (40,0%), tabagistas (65,7%), etílicos (54,3%) e 

apresentavam o escore KPS de 60 a 80 (97,1%). A principal modalidade de tratamento 

foi o paliativo e os principais quimioterápicos relacionados às reações foram o 

Docetaxel, Paclitaxel e Oxaliplatina. Os sintomas dermatológicos foram os mais 

frequentes, acometendo 71,4% dos pacientes, destacando-se erupção cutânea e o 

prurido. 91,4 % das reações foram classificadas como definidas de acordo com o 

Algoritmo de Naranjo. Não ocorreram óbitos e as ações de Enfermagem se mostraram 

fortemente alinhadas à Literatura.  Conclusão: os enfermeiros que administram 

quimioterapia desempenham um papel fundamental na prevenção, detecção precoce e 

manejo clínico de reações de hipersensibilidade garantindo aos pacientes um cuidado 

rápido e eficaz baseado na prática baseada em evidências. Se faz de extrema relevância 

o reconhecimento do perfil dos pacientes e a notificação desses eventos adversos. 

Acredita-se que esse estudo possa contribuir para pesquisas futuras, como a construção 

de protocolos clínicos, nesse campo ainda tão inexplorado da Oncologia. 

Descritores: oncologia; hipersensibilidade à drogas; tratamento farmacológico; 

cuidados de enfermagem. 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Hypersensitivity reactions are a subgroup of adverse drug reactions that 

are characterized by signs and/or symptoms such as flushing, itching, tachycardia, 

dyspnea, back pain, fever, chills, rash, hypoxia, seizures, syncope, and anaphylactic 

shock. They result from the hypersensitivity of the body's cells to a foreign substance and 

are usually mediated by IgE. Thus, nurses who administer chemotherapy should always 

be up to date, know the drugs involved in hypersensitivity reactions and their early and 

classical clinical manifestations, as well as the profile of patients, and the clinical 

variables that may interfere. In addition, they must be able to assess the intensity of signs 

and symptoms presented, know the therapy employed in the prevention and management 

of these reactions, and support the patient, in order to provide nursing assistance based 

on scientific evidence, minimizing aggravations and delays in patient treatment. 

Objectives: to evaluate the social demographic and clinical profile of the patients, the 

clinical evidence of hypersensitivity reactions and their causal relationship, and to 

identify which were the actions of Nursing in the management of these reactions and to 

build a framework of Nursing care to the patient with hypersensitivity reactions. Method: 

transversal, prospective study with quantitative approach. It was carried out at the Adult 

Chemotherapy Center of the National Cancer Institute (INCA I). The statistical analysis 

occurred through the descriptive analysis of frequencies, mean, median, standard 

deviation, coefficient of variation. To verify the association between symptoms and signs 

with qualitative variables, the chi-square test was used or, when it was inconclusive and 

appropriate, the Fisher's Exact Test. Due to the small sample size of the subgroups, the 

comparison of the distributions of the variables was made by the non-parametric Mann-

Whitney test. Results: The final sample had 35 patients who developed hypersensitivity 

reactions during chemotherapy administration. Among them, 21 were male, aged between 

49 and 69 years (54.6%); they had two comorbidities or aggravating factors (40.0%), 

smokers (65.7%), ethylics (54.3%) and had KPS scores of 60 to 80 (97.1%). The main 

modality of treatment was palliative and the main chemotherapics related to the reactions 

were Docetaxel, Paclitaxel and Oxaliplatin. Dermatological symptoms were the most 

frequent, affecting 71.4% of the patients, highlighting skin rash and itching. 91.4% of the 

reactions were classified as defined according to Naranjo's Agorithm. No deaths occurred 

and the nursing actions were strongly aligned with the literature.  Conclusion: Nurses 

who administer chemotherapy play a key role in the prevention, early detection and 

clinical management of hypersensitivity reactions, ensuring rapid and effective evidence-

based care for patients. It is extremely important to recognize the profile of patients and 

to report these adverse events. It is believed that this study may contribute to future 

research, such as the construction of clinical protocols, in this still unexplored field of 

Oncology. 

Keywords: oncology; drug hypersensitivity; drug treatment; nursing care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação da temática 

 

 

O câncer é uma doença que possui uma realidade epidemiológica muito 

expressiva por atingir milhões de pessoas, independente da cultura, classe social ou 

religião. É a segunda principal causa de morte no mundo e responsável por 9,6 milhões 

de mortes em 2018, configurando-se assim como uma das doenças mais temidas no Brasil 

e no mundo, e um dos problemas de saúde pública mais complexos que o sistema de saúde 

brasileiro enfrenta (BRASIL, 2008; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2018). 

De acordo com a OMS (2018), câncer é um termo genérico para um grande 

grupo de doenças que pode afetar qualquer parte do corpo. Outros termos utilizados são 

tumores malignos e neoplasias. Uma característica que define o câncer é a rápida criação 

de células anormais que crescem além de seus limites habituais e podem invadir partes 

adjacentes do corpo e se espalhar para outros órgãos, em um processo definido como 

metástase.  

Ainda, segundo descreve Bogliolo (2013), trata-se de uma patologia celular na 

qual uma única célula perde a capacidade de se reconhecer, se diferenciar, e de 

desempenhar suas funções adequadamente. Ao passar por constante mitose, ou seja, 

processo de replicação celular, o tumor ou lesão carcenógena é formado por um 

aglomerado de células que constituirá uma massa de tecidos, com ou sem capacidade de 

se vascularizar e de se nutrir. 

O Instituto Nacional do Câncer (2020), afirma que está estimado para o Brasil 

no triênio 2020-2021, a ocorrência de 625 mil casos novos de câncer, para cada ano. 

Dentre os tipos mais incidentes estão os cânceres de próstata, pulmão, mama feminina e 

cólon e reto entre os mais incidentes, seguido dos cânceres de colo uterino, estômago e 

esôfago. 

Em face do aumento anual da incidência de câncer, observa-se também o 

aumento do número de pacientes iniciando o tratamento quimioterápico, que segundo 

afirmam Bonassa e Gato (2012), é uma modalidade terapêutica importante para o câncer, 

representada pelo emprego de substâncias químicas isoladas, ou em combinação, que 
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interferem no processo de crescimento e de divisão celular, destruindo as células tumorais 

e também agredindo as células normais que possuem características semelhantes. 

Atualmente, a quimioterapia está entre as modalidades de tratamento que possui maior 

incidência de cura em diversos tumores, e a que mais aumenta a sobrevida do paciente 

com câncer. Pode ser classificada em quimioterapia neo-adjuvante, quando administrada 

antes de um procedimento cirúrgico, com os objetivos de avaliar a resposta antineoplásica 

e de reduzir o tumor, e em quimioterapia adjuvante, administrada após o tratamento 

cirúrgico, com a finalidade de erradicar possíveis micrometástases. Também pode ser 

classificada como Paliativa, quando a proposta é minimizar sinais e sintomas ocasionados 

pelo tumor.  

Entretanto, embora essa modalidade configure como o melhor tipo de tratamento 

para o câncer, e o mais utilizado, o tratamento quimioterápico pode oferecer riscos aos 

pacientes e apresentar inúmeras reações imediatas e não imediatas.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010) define reação adversa a 

medicamento (RAM) como “qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não 

intencional que ocorre com medicamentos em doses normalmente utilizadas no homem 

para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para modificação de funções 

fisiológicas”.  

Reação adversa a medicamento também pode ser entendida como reação nociva 

e desagradável, resultante de intervenção relacionada ao uso de um medicamento, cuja 

identificação permite prever riscos de futura administração, assegurar a prevenção e 

tratamento específico, bem como determinar alteração da dose ou suspensão do 

tratamento (EDWARDS E ARONSON, 2001).  

As reações adversas a medicamentos são classificadas com base em diferentes 

critérios. A classificação de RAM mais aceita atualmente foi proposta por Rawlins e 

Thompson que as agrupa em reações do tipo A, ou previsíveis, e reações do tipo B, ou 

imprevisíveis (LAPORTE E CAPELLÀ, 1993). 

As reações de hipersensibilidade (RHS) são um subgrupo das RAM que são 

inesperadas e, de acordo com a terminologia proposta pela European Academy of Allergy 

and Clinical Immunology (EAACI), atualizada pela World Allergy Organization (WAO), 

são reações caracterizadas por sinais e/ou sintomas objetivamente reprodutíveis, iniciados 

https://www.medicinanet.com.br/pesquisas/reacoes_adversas_a_medicamentos.htm
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pela exposição a um determinado estímulo, numa dose que é geralmente bem tolerada por 

indivíduos normais (JOHANSSON et al, 2004).  

A Oncology Nursing Society (2019) define as reações de hipersensibilidade como 

reações imunomediadas por Imunoglobulinas E, que desencadeiam sintomas locais e 

sistêmicos, como anafilaxia e síndrome de liberação de citocinas. 

A incidência das reações de hipersensibilidade é difícil de determinar (Vogel, 

2014). Estima-se que constituam cerca de 15% de todas as reações adversas à 

medicamentos e afetem 7% da população em geral (Demoly et al., 2014). A grande 

maioria das terapêuticas antineoplásicas é passível de causar reações de 

hipersensibilidade e a sua administração por via parenteral representa um risco ainda 

maior.  

Os agentes antineoplásicos com maior suscetibilidade para causar RHS são os sais 

de platina, taxanos, asparaginases e anticorpos monoclonais (GRUCHALLA, 2003; 

DEMOLY, 2007; ZETKA, 2012; VOGEL, 2010; ROSELLÓ et al., 2017). Cerca de 12-

19% das RHS ocorrem com sais de platina (Carboplatina, Oxaliplatina e, menos 

frequentemente, Cisplatina) e 5-45% com taxanos (sobretudo Paclitaxel e Docetaxel) 

(Lenz, 2007). Entretanto, qualquer medicamento pode ocasionar reações adversas e os 

profissionais de saúde precisam estar sempre atentos à quaisquer manifestações 

(BONASSA E GATO, 2012). 

Nas últimas duas décadas grandes têm sido os avanços no tratamento do câncer, 

sobretudo através do desenvolvimento de terapias alvo (anticorpos monoclonais) e da 

utilização cada vez mais frequente de regimes com terapêuticas em associação ou 

combinadas (MEZZANO, GIAVINA-BIANCHI, PICARD, CAIADO E CASTELLS, 

2014).  

Neste sentido, associado ao aparecimento de novas armas terapêuticas e à maior 

sobrevivência dos doentes oncológicos, verifica-se um aumento da incidência de reações 

adversas à quimioterapia e terapêuticas biológicas (CAIADO, 2016). 

Deste modo, os enfermeiros que administram quimioterapia devem estar sempre 

atualizados, conhecer as drogas envolvidas em reações de hipersensibilidade e suas 

manifestações clínicas precoces e clássicas. Além disso, devem estar aptos para avaliar a 

intensidade dos sinais e sintomas apresentados, conhecer a terapêutica empregada na 
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prevenção dessas reações e apoiar o paciente, transmitindo tranquilidade, segurança e 

competência (BONASSA E GATO, 2012).  

Deste modo, o objeto deste estudo são as evidências clínicas das reações de 

hipersensibilidade em pacientes submetidos à Quimioterapia, que conforme explica Claro 

(2018), apresentam considerável impacto negativo no bem-estar e qualidade de vida do 

doente, bem como nos seus resultados terapêuticos. E para os profissionais de saúde, 

sobretudo os enfermeiros, essas reações representam um enorme desafio no cuidado aos 

pacientes.  

 

1.2 Justificativa  

 

Tendo como base o atendimento diário a pacientes com câncer em tratamento 

quimioterápico, e que sofrem, muitas vezes reações imediatas de hipersensibilidade, 

observou-se que há uma subnotificação dessas reações por parte dos Enfermeiros, o que 

impossibilita o conhecimento do perfil clínico desses pacientes. Ressalta-se a importância 

da notificação dessas reações, para fins de segurança do paciente e comunicação entre a 

equipe.  

A complexidade apresentada pelos pacientes oncológicos, a ausência de 

protocolos de assistência de Enfermagem vigentes nas Instituições públicas de saúde e a 

necessidade de notificação desses eventos adversos a fim de implementar cuidados de 

enfermagem especializados, despertou o desejo de encontrar respostas para a seguinte 

questão norteadora da busca: o que tem sido publicado na literatura científica atual sobre 

protocolos de reações infusionais de hipersensibilidade em Quimioterapia e os 

respectivos cuidados de Enfermagem?  

Diante desse questionamento, foram elaborados os seguintes objetivos: evidenciar 

as produções científicas acerca das evidências clínicas de reações de hipersensibilidade e 

sua relação com as intervenções de Enfermagem no Brasil e no mundo. 

A partir desta inquietação profissional que emergiu do cuidado diário a esses 

pacientes com câncer, com a finalidade de identificar as evidências científicas disponíveis 

sobre as reações de hipersensibilidade, foi realizada pela autora uma revisão integrativa 

da Literatura. A busca foi operacionalizada em Junho de 2018 nas seguintes bases de 

dados: EMBASE, PUBMED, CINAHL e LILACS utilizando os descritores e palavras 



18 
 

 
 

chaves: drugtherapy OR chemotherapy, oncology, antineoplasticprotocols, 

hipersensitivity.  

Para meios de definição do método de busca e identificação de descritores, 

adotou-se a estratégia PICO: (P) população/ problema = neoplasias; (I) Intervenção = 

administração de quimioterápicos; (C) Contexto = ambulatório e enfermaria oncológica 

e (O) Outcomes (desfecho) = reações de hipersensibilidade. 

Como critérios de inclusão foram considerados estudos das seguintes categorias: 

artigo original, revisão de literatura, estudo ou série de casos e relatos de experiência que 

abordem o tema proposto, em português e inglês dentro de um período de 5 anos. Critério 

de exclusão: teses e dissertações e resumos de congresso. 

A busca resultou em 363 estudos; após exclusão dos duplicados em mais de uma 

base de dados e leitura dos títulos e resumos e exclusão temática, 120 estudos foram pré-

selecionados, seguindo então a leitura minuciosa dos textos na íntegra. Após essa etapa, 

38 estudos atenderam a todos os critérios de elegibilidade e foram incluídos para análise 

nesta revisão, conforme mostra a figura 1. 

Os tesauros Mesh, Decs e Cinahl títulos, assim como termos livres foram 

utilizados para construção das estratégias de busca listadas no quadro 1 

 

Quadro 1: Estratégias de busca adotadas  

Base de dados Estratégias de busca 

PUBMED (infusion reaction*[tiab] AND (Drug therapy[mh] OR drug 

therapy*[tiab] OR chemotherap*[tiab]))  
 

EMBASE 'infusion reaction*':ti,ab AND ('chemotherapy'/exp OR 

'chemotherapy':ti,ab)  
 

CINAHL infusion reaction* AND (drug therapy* OR chemotherapy*)) 

LILACS (tw:("infusion reactions" OR "reacoesinfusionais" OR "reaccionespor 

infusion")) AND (tw:(chemotherapy* OR quimioterapia* OR drug 

therapy* OR "terapiapordrogas")) 
 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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Figura 1: Fluxograma da busca e seleção dos estudos 

 

 

 

              Fonte: dados da pesquisa, 2018.  

 

Dessa forma, esse estudo justifica-se pela necessidade e pelo impacto do 

conhecimento do perfil dos pacientes, das variáveis clínicas que podem interferir no 

surgimento das reações de hipersensibilidade, que contribuem diretamente para a 

detecção precoce e manejo assertivo das reações, e minimização de agravos e alterações 

no plano terapêutico dos pacientes. 

 

 

 

Total de artigos recuperados: 363

PUBMED        EMBASE      CINAHL                 LILACS 

188                127           40                          8

Leitura na íntegra: 
120

Incluídos na revisão: 
38

Exclusão após leitura: 

Motivos para exclusão: 

- Idioma.

- Medicamentos não 
antineoplásicos. 

Remoção dos duplicados: 19 Exclusão após leitura de título e 
resumo: 344

Motivo para exclusão: 

- Estudos que não abordem o tema proposto.

- Textos incompletos.
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1.3 Objetivos 

 

Objetivo geral: 

 

• Produzir evidências clínicas de reações de hipersensibilidade durante a 

administração de quimioterápicos num Hospital de Referência em Oncologia no 

estado do Rio de Janeiro. 

 

       Objetivos específicos: 

 

• Caracterizar o perfil sócio demográfico e clínico dos pacientes que apresentaram 

reações de hipersensibilidade durante a infusão de quimioterápicos. 

• Analisar as evidências científicas a respeito do aparecimento das reações de 

hipersensibilidade, descrever os sinais e sintomas apresentados e identificar quais 

foram as ações de Enfermagem no seu manejo. 

• Avaliar a relação de causalidade das reações de hipersensibilidade de acordo com 

o Algoritmo de Naranjo.  

• Construir um quadro de cuidados de Enfermagem para pacientes com reações de 

hipersensibilidade à terapêutica antineoplásica.  

 

 
 

1.4 Problema de pesquisa 
 

 

O tema das Hipersensibilidades é pouco abordado nas atividades científicas das 

diferentes organizações de Oncologia, e acredita-se que devido à sua relevância para a 

prática clínica, ele merece destaque de estudo.  

Destaca-se no Serviço de Quimioterapia ambulatorial do INCA 1, a ausência de 

um médico oncologista fixo no setor, disponível para atender às intercorrências, o que 

gera um certo atraso no atendimento médico devido ao seu deslocamento da enfermaria 

até o ambulatório.  
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Destaca-se também, a ausência de um protocolo clínico institucional que norteie 

e padronize a prática clínica de Enfermeiros e médicos oncologistas no manejo de reações 

de hipersensibilidade. Outro fato que merece atenção, é a subnotificação dessas reações 

por parte dos Enfermeiros, o que gera uma lacuna no reconhecimento do perfil dos 

pacientes.  

Sabe-se que o reconhecimento das reações adversas imediatas à infusão dos 

quimioterápicos, o conhecimento da gravidade e das alternativas para controle e 

prevenção, são alvos de estudo da farmacovigilância, definida como a ciência e as 

atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos 

relacionados a medicamentos (OMS, 2011; ANVISA, 2015). 

Conforme Paiva e Berti (2010), o serviço de Enfermagem, considerando suas 

características e objetivos, deverá optar pelos tipos de técnicas e instrumentos a serem por 

ele utilizados, visando a promoção da segurança do paciente e o estabelecimento da 

comunicação eficaz entre a equipe, pacientes e instituições. Os boletins de notificação de 

eventos adversos, constituídos também em banco de dados, são importantes fontes de 

alerta e informação, promovendo a segurança no ambiente hospitalar e contribuindo para 

o gerenciamento da assistência de Enfermagem. Entretanto, observa-se que há uma 

subnotificação desses eventos pela equipe de Enfermagem, o que pode acarretar sérios 

problemas para a segurança do paciente.  

Atualmente o setor de Quimioterapia adulto do Instituto Nacional de Câncer I, 

situado no Rio de Janeiro, atende em torno de 1800 a 2000 pacientes por mês. Dados os 

riscos aos quais estão submetidos os pacientes oncológicos em tratamento antineoplásico, 

durante minha vivência como Enfermeira do presente setor, observou-se que neste 

hospital, referência no estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, frequentemente 

existem casos de reações de hipersensibilidade à infusão de quimioterápicos, e que se faz 

importante a notificação e a caracterização dessas reações quanto ao grau, tempo e a 

causalidade, a fim de que se conhecendo melhor o perfil das evidências clínicas dessas 

reações torne possível prestar aos pacientes uma assistência de Enfermagem baseada em 

evidências.  

Diante do exposto, foi formulada a seguinte pergunta de pesquisa: quais são as 

evidências clínicas das reações de hipersensibilidade à Quimioterapia em pacientes com 
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câncer submetidos à Quimioterapia em um hospital de referência Nacional em 

Oncologia?   

 

 

1.5 Relevância  

 

As reações de hipersensibilidade em quimioterapia, foco principal desse estudo, 

devido ao impacto que acarretam no tratamento dos pacientes, demandam cuidados 

específicos e especializados dos Enfermeiros e Médicos oncologistas que atendem a essa 

clientela. Para tal, faz-se de extrema relevância uma conduta clínica rápida, uniforme e 

baseada em evidências científicas, com a finalidade de obter eficiência no atendimento 

prestado a esses pacientes no momento da intercorrência. 

Portanto, a relevância desse estudo consiste na importância da avaliação das 

evidências clínicas e caracterização do perfil dos pacientes e notificação de todas as 

reações. Acredita-se que o conhecimento dos dados obtidos através dessa pesquisa 

possibilitará futuramente a construção de protocolos clínicos de cuidados de Enfermagem 

em reações infusionais de hipersensibilidade. 

As evidências científicas demonstram que o enfermeiro tem um papel 

preponderante nos cuidados à pessoa com reações de hipersensibilidade à terapêutica 

antineoplásica, atuando em diversas áreas de intervenção, por ser o profissional que está 

na linha de frente do cuidado, que administra os fármacos e acompanha todo o processo 

de tratamento. Assim, é fundamental que o enfermeiro que intervém na administração 

desta terapêutica tenha uma adequada preparação para a obtenção de resultados positivos 

na abordagem dessas reações (VOGEL, 2014).  

Dessa forma, este estudo pode trazer contribuições para os serviços de saúde, 

para a Universidade, para os enfermeiros e para os pacientes. Para os serviços, contribui 

na possibilidade de ampliar o conhecimento acerca dessas reações, bem como sua 

gravidade e mapear o perfil dos pacientes, cooperando para a sistematização da 

assistência na prática clínica. Para a Universidade, visa trazer conhecimento, fortalecendo 

o grupo de pesquisa. Para os enfermeiros, facilita a forma de avaliar as reações, 

fornecendo avaliações sempre sob o mesmo foco, padronizando assim as informações 
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obtidas, além de contribuir para pesquisas futuras na área da Oncologia, fornecendo bases 

sólidas para a construção de protocolos e diretrizes terapêuticas. E para os pacientes, 

possibilita melhorias no atendimento e consequente melhoria na qualidade de vida. 

Este trabalho integra as atividades do Grupo Interdisciplinar de Estudos e 

Pesquisa em Oncologia da Universidade Federal Fluminense e está inserido na Linha de 

Pesquisa tecnologias em Enfermagem Oncológica.  

 

 

2. BASES CONCEITUAIS 

 

 

2.1 O panorama do Câncer  

 

 

A palavra câncer vem do grego karkínos, que quer dizer caranguejo, e foi 

utilizada pela primeira vez por Hipócrates, o pai da medicina. Atualmente, câncer é o 

nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em comum o 

crescimento desordenado de células, que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos 

(INCA, 2018). 

Segundo Paro et al (2005), o câncer é um processo patológico que começa 

quando uma célula anormal é transformada pela mutação genética do DNA celular. Essa 

célula anormal forma um clone e começa a se proliferar de maneira anormal, ignorando 

as sinalizações de regulação do crescimento no ambiente circunvizinho à célula.  

De acordo com a definição da American Cancer Society (2018), o câncer é um 

grande grupo de doenças que apresentam as seguintes características: proliferação 

sustentada de células anormais e a capacidade de replicar indefinidamente; crescimento e 

divisão celular descontrolados, e desregulamentação do reparo do DNA defeituoso; 

capacidade de se espalhar para locais diferentes; evasão de mecanismos protetores 

normais de supressão do crescimento, supressão imunológica e morte celular programada 

(apoptose); instabilidade genética, inflamação e fibrose. 

 

O tema câncer, no seu contexto geral, é amplo e complexo. Na verdade, a 

patologia câncer não existe como uma patologia única e uniforme. A palavra câncer é 
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apenas uma forma simplificada e didática de se denominar uma multiplicação celular que 

acomete as diferentes linhagens de células, adotando comportamentos diferentes 

(OLIVEIRA 2013; INCA 2013). 

Ainda, segundo o Inca (2012), o processo de formação do câncer é chamado de 

carcinogênese ou oncogênese e, em geral, acontece lentamente, podendo levar vários anos 

para que uma célula cancerosa se prolifere e dê origem a um tumor visível. Os efeitos 

cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos são os responsáveis pelo 

início, promoção, progressão e inibição do tumor. A carcinogênese é determinada pela 

exposição a esses agentes, em uma dada frequência e período de tempo, e pela interação 

entre eles. Devem ser consideradas, no entanto, as características individuais, que 

facilitam ou dificultam a instalação do dano celular. Esse processo é composto por três 

estágios: 

 

• Estágio de iniciação, no qual os genes sofrem ação dos agentes cancerígenos. 

• Estágio de promoção, no qual os agentes oncopromotores atuam na célula já 

alterada. 

• Estágio de progressão, caracterizado pela multiplicação descontrolada e 

irreversível da célula. 

 

Epidemiologia do câncer 

O INCA estima cerca de 600 mil novos casos de câncer no Brasil para os anos 

de 2018 e 2019. Os tipos de câncer mais comuns são: o câncer de próstata, câncer de 

mama, câncer de cólon e reto, câncer de traqueia, brônquio e pulmão, câncer de pele 

melanoma e câncer de estômago (INCA, 2018).Acredita-se que a incidência do câncer no 

Brasil cresce paralelo ao processo de envelhecimento populacional e isso decorre do 

aumento da expectativa de vida. (INCA, 2013) 

Tabela 1: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes 

estimados para 2018 por sexo. 

Localização 

Primária - homens 

Casos %      Localização  

primária - mulheres 

Casos %  
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Próstata 68.220 31,7% Mama feminina 59.700 29,5%  

Traqueia, brônquio e pulmão 18.740 8,7% Cólon e reto 18.980 9,4%  

Cólon e reto 17.380 8,1% Colo do útero 16.370 8,1%  

Estômago 13.540 6,3% Traqueia, brônquio e pulmão 12.540 6,2%  

Cavidade oral 11.200 5,2% Glândula tireoide 8.040 4,0%  

Esôfago 8.240 3,8% Estômago 7.750 3,8%  

Bexiga 6.690 3,1% Corpo do útero 6.600 3,3%  

Laringe 6.390 3,0% Ovário 6.150 3,0%  

Leucemias  5.940 2,8% Sistema nervoso central 5.510 2,7%  

Sistema nervoso central 5.810 2,7% Leucemias 4.860 2,4%  

Fonte: Ministério da Saúde, Brasil 2018. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva. Estimativas 2018. 

O câncer trata-se de uma doença de realidade epidemiológica muito expressiva, 

pelo fato ser a segunda principal cauda de mortalidade, ficando atrás das doenças 

cardiovasculares que ocupam o primeiro lugar. Dados da Organização Mundial da Saúde 

apontam que o câncer foi responsável por 9,6 milhões de mortes no mundo em 2018 

(OMS, 2018). 

As doenças e agravos não transmissíveis (DANT) já são as principais 

responsáveis pelo adoecimento e óbito da população no mundo. Estima-se que em 2008, 

36 milhões dos óbitos (63%) ocorreram em conseqüência das DANT, com destaque para 

as doenças cardiovasculares (48%) e o câncer (21%). Esse impacto afeta principalmente 

os países de desenvolvimento baixo e médio, especialmente por mortes prematuras 

(OMS, 2013). As transições demográficas e epidemiológicas globais sinalizam um 

impacto cada vez maior na carga de câncer nas próximas décadas (FERLAY et al.,2013).  

As estimativas mundiais de câncer mostram que o câncer é mais incidente em 

países desenvolvidos, como América do Norte, Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, 

Austrália e Nova Zelândia. Taxas intermediárias são encontradas na América do Sul e 

central, no Leste europeu e em grande parte do sudeste asiático, incluindo a China. As 

menores taxas são vistas em grande parte da África e no Sul e Oeste da Ásia, incluindo a 

Índia. Pode-se notar que, enquanto nos países desenvolvidos, predominam os tipos de 

câncer associados à urbanização e ao desenvolvimento (pulmão, próstata, mama 

feminina, cólon e reto), nos países de baixo e médio desenvolvimento, ainda é alta a 

ocorrência de tipos de câncer associados a infecções, colo do útero, estômago, esôfago, 

fígado (FERLAY, et al, 2013).   
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A organização mundial da saúde (OMS) estimou que no ano 2030, podem-se 

esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 

milhões de pessoas vivas anualmente com câncer (OMS, 2018). 

Essa alta mortalidade pelo câncer pode estar relacionada principalmente ao 

diagnóstico tardio da doença. Muitos pacientes quando comparecem aos centros 

especializados são diagnosticados já em estágio avançado da doença, seja por 

desinformação do mesmo, familiares, médicos ou até medo do diagnóstico (BRASIL, 

2008).  

Contudo, após o diagnóstico o tratamento é garantido pela Lei n°. 12.732 de 22 

de novembro de 2012 em até 60 dias, evitando atraso no início do tratamento do paciente 

e possibilidade de agravamento do seu quadro clínico (BRASIL, 2010). 

Segundo afirma o Ministério da Saúde (2005), com o Sistema Único de Saúde 

(SUS), um conjunto de normativas foi publicado objetivando estruturar a atenção ao 

paciente oncológico em diversas frentes de organização. O Ministério da Saúde propôs 

por meio de uma portaria, instituir a Política Nacional de Atenção Oncológica, 

contemplando ações de Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e 

Cuidados Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas. A proposta 

estabelece que a PNAO deva ser organizada de forma articulada com o Ministério da 

Saúde e com as Secretarias de Saúde dos estados e municípios. A portaria define que a 

Política Nacional de Atenção Oncológica deve ser constituída a partir dos seguintes 

componentes fundamentais:  

1. Promoção e Vigilância em Saúde;  

2. Atenção Básica;  

3. Média complexidade;  

4. Alta complexidade;  

5. Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia;  

6. Plano de Controle do tabagismo e outros Fatores de Risco, do Câncer do Colo 

do Útero e da Mama;  

7. Regulamentação suplementar e complementar;  

8. Regulação, fiscalização, controle e avaliação;  

9. Sistema de Informação;  

10. Diretrizes Nacionais para a Atenção Oncológica; 
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11. Avaliação Tecnológica; 

12. Educação permanente e capacitação; 

13. Pesquisa sobre o câncer. 

 

 Ainda, segundo afirmam Silva et al (2018), o câncer trata-se de uma doença que 

afeta pessoas de todos os sexos, idades, culturas e situações socioeconômicas e  por suas 

implicações psicossociais, atinge à pessoa doente, bem como a sua família, e conforme 

às relações estabelecidas, afeta também a equipe que cuida destes. O seu surgimento 

envolve diversas questões, pelo alto custo que demanda, com transtornos emocionais, 

culturais, financeiros e profissionais.  

 O câncer também é uma das doenças mais marcadas pelo preconceito, estigma 

e ideia de incurabilidade e morte, e infelizmente isso é respaldado pelo número de casos 

que já chegam em estágio adiantado quando diagnosticado (INCA 2013). 

 Quanto aos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, estes podem ser 

classificados em fatores de risco modificáveis, relacionados ao estilo de vida, como: 

tabagismo; alimentação inadequada, sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas, agentes infecciosos,radiação ultravioleta, exposições ocupacionais, 

poluição ambiental, nível socioeconômico, comportamento sexual. Também podem estar 

relacionados a fatores de risco não modificáveis, que são: idade, etnia ou raça, 

hereditariedade e gênero (INCA 2018). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 O tratamento quimioterápico 
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 O termo quimioterapia foi inicialmente introduzido por Paul Ehrlich no início 

do século XX e, a partir daí, os agentes antineoplásicos foram classificados por seu 

mecanismo de ação, estrutura química ou origem biológica. Os agentes alquilantes, por 

exemplo, constituíram a primeira classe de drogas utilizada na prática clínica e derivam 

de experimentos militares com a utilização de gases pelos Estados Unidos da América 

durante as duas grandes guerras. Após os testes, os pesquisadores afirmaram que a 

exposição ao gás mostarda causava supressão na medula óssea e depleção dos tecidos 

linfoides em desenvolvimento. Assim, passou a ser realizado para o tratamento dos 

linfomas (HAUGEN E GALURA, 2011). 

A partir da publicação, em 1946, dos estudos clínicos feitos com o gás mostarda 

e das observações sobre os efeitos do ácido fólico em crianças com leucemias, verificou-

se avanço crescente da quimioterapia antineoplásica. Atualmente, quimioterápicos mais 

ativos e menos tóxicos encontram-se disponíveis para uso na prática clínica. Os avanços 

verificados nas últimas décadas, na área da quimioterapia antineoplásica, têm facilitado 

consideravelmente a aplicação de outros tipos de tratamento de câncer e permitido maior 

número de curas (INCA, 2018). 

A quimioterapia consiste no uso de drogas citotóxicas que devem ser 

administradas preferencialmente combinadas, a fim de atuarem em fases diferentes da 

divisão celular, destruindo as células que apresentam uma disfunção no seu processo de 

crescimento ou divisão. Devido a sua inespecificidade em relação às células que são alvo, 

as drogas antineoplásicas podem atingir células normais, principalmente, aquelas que se 

renovam constantemente, causando reações adversas(ANJOS E ZAGO, 2006). 

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

isolados ou em combinação, com o objetivo de tratar os tumores malignos, tornou-se uma 

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

de tratamento sistêmico da doença que tornou possível a cura de leucemias e linfomas, 

além de permitir o tratamento precoce de metástases não detectáveis. (BONASSA E 

GATO, 2012) 

Segundo afirmam Silva et al (2018): 

 

 

A quimioterapia consiste na utilização de drogas citotóxicas com a finalidade 

de controlar o crescimento celular anormal e a invasão de tecidos locais ou de 

outras partes do organismo (metástases). O regime de tratamento com tais 
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drogas é complexo, geralmente realizado em ciclos, por longos períodos e 

diversas vias de administração. A compreensão de como agem os 

antineoplásicos no organismo e de como modificações genéticas podem 

resultar em resistência à terapia levaram à descoberta de novos compostos para 

tal modalidade terapêutica. Ao contrário de outras modalidades de tratamento, 

a quimioterapia tem ação sistêmica que irá combater as células cancerosas em 

sítios primários, em áreas com possíveis metástases desconhecidas e até 

mesmo evitar a possibilidade de propagação microscópica da doença. 

 

 

Ainda, afirmam que a quimioterapia pode ser classificada de acordo com a sua 

finalidade em: 

 

• Terapia curativa: quando o tratamento sistêmico é o tratamento definitivo para a 

doença. Exemplo: Linfomas, Leucemias e tumores germinativos. 

 

• Terapia adjuvante: quando o tratamento sistêmico tem o objetivo de aumentar a 

chance de cura após determinado procedimento cirúrgico. Pode ser associado ou 

não à radioterapia. Exemplos: câncer de mama, pulmão, colorretal, melanoma.  

 

 

• Terapia neoadjuvante: quando o tratamento sistêmico é realizado antes do 

tratamento curativo, visando menor radicalidade no procedimento cirúrgico e ao 

mesmo tempo diminuindo o risco de doença à distância. Exemplos: mama, 

pulmão, cabeça e pescoço, bexiga, estômago. 

 

• Terapia paliativa: quando o objetivo não é a cura, mas a paliação das 

consequências da doença. Pode ou não prolongar a sobrevida. Visa o tratamento 

dos sintomas da doença e o retardo do surgimento de novos sintomas, melhorando 

a qualidade de vida. Exemplo: tumores metastáticos em geral.  

 

A cura é certamente o ideal de todos os pacientes, mas alcançá-la depende de 

muitos fatores, o principal deles é a elegibilidade do paciente para o tratamento 

quimioterápico, que irá variar com a idade, as comorbidades, a histologia das células 

cancerígenas, localização do tumor, tipo de toxicidade ou possíveis efeitos adversos. 
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Depende ainda de quão avançada se encontra a doença no momento do diagnóstico e do 

estado geral do paciente. O objetivo real é sempre levar o organismo ao estado de 

remissão, ou seja, ausência de doença. O controle da doença, é portanto, o objetivo 

principal da terapia, mesmo nos casos em que a cura é considerada inatingível. Assim 

sendo, o controle do crescimento tumoral por meio da terapêutica quimioterápica consiste 

em melhorar o estado geral do paciente e atenuar os sintomas causados pela doença, sem 

que necessariamente se obtenha sua eliminação (SILVA et al, 2018). 

 

 

2.3 O Enfermeiro na Central de Quimioterapia: atenção e cuidados   

 

A Oncologia tem tido grande evolução nas técnicas diagnósticas e terapêuticas, 

o que tem possibilitado a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes com câncer. Cabe 

à Enfermagem acompanhar o desenvolvimento dessa especialidade pelas investigações 

científicas, que são os principais recursos para a atualização do conhecimento para o 

cuidado ao paciente oncológico. No contexto do câncer, o enfermeiro atua em ações de 

prevenção e controle. Tem como competência prestar assistência a pacientes com câncer 

na avaliação diagnóstica, tratamento, reabilitação e atendimento aos familiares. Além 

dessas, ele desenvolve ações educativas, ações integradas com outros profissionais, apóia 

medidas legislativas e identifica fatores de risco ocupacional, na prática da assistência ao 

paciente oncológico e sua família. (INCA, 2008). 

A administração de quimioterápicos caracteriza-se por sua peculiaridade e 

complexidade, exigindo assim dos enfermeiros que a administram competências técnico-

científicas adequadas para tal.  

Archer et al (2005), ressaltam que a grande maioria dos agentes quimioterápicos 

antineoplásicos é de natureza tóxica e sua administração exige grande cuidado e 

habilidade. Cometer um erro durante o manuseio ou na administração de um desses 

medicamentos pode levar a efeitos tóxicos graves, não apenas para o cliente, mas também 

para o profissional que prepara e administra estes medicamentos. Por essas razões, a 

Enfermagem deve ter além de habilidades psicomotoras, o conhecimento científico sobre 

a ação dos agentes quimioterápicos e o preparo do cliente, bem como estar assegurado de 

equipamentos de proteção individual que atendam as exigências para a administração de 

quimioterápicos antineoplásicos. Além disso, o enfermeiro deve ter conhecimento, à 
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respeito da velocidade de aplicação, efeitos colaterais, toxicidade dermatológica e 

cuidados de enfermagem. 

Destacam-se entre as competências necessárias ao Enfermeiro: busca pelo 

conhecimento e atualização constante; capacidade de promover a avaliação clínica do 

estado geral do indivíduo e da história de seu tratamento; conhecimento das 

características das drogas, bem como de suas toxicidades e seus potenciais efeitos 

adversos, a fim de tomar decisões rápidas e precisas em situações emergenciais; e 

capacidade para educar e orientar paciente e família quanto às especificidades do 

tratamento. (SILVA et al, 2016) 

No Brasil, a legislação que ampara as ações do profissional enfermeiro na 

administração de quimioterápicos foi estabelecida em 1998 pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN). Esta legislação baseou-se em dois princípios fundamentais da 

Lei nº 7.498/86 que regulamenta o exercício profissional do enfermeiro. Como parte de 

suas recomendações, destaca-se que o procedimento de administração de drogas 

citotóxicas, conforme a farmacocinética da droga e protocolo terapêutico, é atividade 

privativa do Enfermeiro. Este profissional é ainda responsável por planejar, organizar, 

supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de Enfermagem, em clientes 

submetidos ao tratamento quimioterápico antineoplásico, categorizando-o como um 

serviço de alta complexidade (COFEN, 1998). 

Deste modo, conclui-se que o Enfermeiro, como profissional da linha central do 

cuidado, tem papel preponderante no tratamento dos pacientes e na minimização dos 

sinais e sintomas apresentados durante o tratamento quimioterápico. 

O desenvolvimento de novas drogas torna cada vez mais volumoso o trabalho 

de enfermeiros na administração de antineoplásicos. Essas atividades requerem 

habilidades técnicas, quando se trata de drogas com maior potencial para reações de 

hipersensibilidade. A consequência de falhas nessa etapa são reações infusionais graves 

advindas da administração de determinados quimioterápicos, como: asparaginase, 

anticorpos monoclonais murínicos e taxanos, podendo culminar em quadros de urticária, 

angioedema, rash, broncoespasmo e parada cardiorrespiratória (BONASSA E GATO, 

2012). 
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2.4 Reações adversas a medicamentos   

 

A Organização Mundial da Saúde define reação adversa a medicamento como 

uma resposta nociva e indesejada a um fármaco que ocorre com doses normalmente 

utilizadas para profilaxia, diagnóstico ou terapêutica de doenças, ou para alteração, 

modificação ou correção de uma função fisiológica. Ela é preditiva de reação com a futura 

administração e requer medidas no sentido da alteração da dose ou a suspensão do 

fármaco.   

Reações adversas a medicamentos são classificadas com base em diferentes 

critérios. A classificação de RAM mais aceita atualmente foi proposta por Rawlins e 

Thompson que as agrupa em reações do tipo A ou previsíveis e reações do tipo B ou 

imprevisíveis (LAPORTE E CAPELLÀ, 1993). As reações do tipo B, geralmente sem 

relação com a atividade farmacológica do fármaco, afetam apenas indivíduos suscetíveis 

(CASTELLS, 2012). 

As reações do tipo A resultam de uma ação ou de um efeito farmacológico 

exagerado e dependem da dose empregada, depois da administração de um medicamento 

em dose terapêutica habitual. São comuns, farmacologicamente previsíveis e podem 

ocorrer em qualquer indivíduo e, apesar de incidência e repercussões importantes na 

comunidade, a letalidade é baixa. Englobam reações produzidas por dose excessiva 

relativa, efeitos adversos e secundários, citotoxicidade, interações de medicamentos e 

características específicas da forma farmacêutica empregada. Podem ser tratadas por 

meio de ajuste de doses ou substituição do fármaco. As reações do tipo B caracterizam-

se por serem totalmente inesperadas em relação às propriedades farmacológicas do 

medicamento administrado, e são incomuns, independentes de dose, ocorrendo apenas 

em indivíduos susceptíveis e sendo observadas frequentemente no pós-

registro. Englobam as reações de hipersensibilidade, idiossincrasia, intolerância e aquelas 

decorrentes de alterações na formulação farmacêutica, como decomposição de substância 

ativa e excipientes (MAGALHÃES E CARVALHO 2011; LAPORTE E CAPELLA, 

1993; LAZAROU, POMERANZ E COREY, 1998; LEE E  THOMAS, 2003). 

 
A síndrome de libertação de citocinas, tal como o nome indica, resulta da rápida 

libertação de citocinas pró-inflamatórias e, embora não relacionada diretamente com a 

https://www.medicinanet.com.br/pesquisas/reacoes_adversas_a_medicamentos.htm
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imunogenicidade do fármaco, em termos de apresentação clínica sobrepõe-se com a 

anafilaxia e outras reações adversas imunologicamente relacionadas. Deste modo deve 

ser incluída nas reações de hipersensibilidade (Joaquim, Silva e Cadinha, 2017). 

 
Já a anafilaxia representa uma RHS sistêmica aguda grave com acometimento 

simultâneo de dois ou mais órgãos, particularmente a pele, as vias respiratórias, o 

aparelho gastrointestinal e/ou o sistema cardiovascular, e resulta da libertação massiva de 

mediadores vasoativos dos mastócitos e basófilos por todo o organismo (Joaquim, Silva 

e Cadinha, 2017).  

Segundo dados da Public Citizen’s Health Research Group (2007), As 

consequências às Reações adversas a medicamentos têm variedade, abrangendo desde 

reações de leve intensidade ou pouca relevância clínica até as que causam prejuízo mais 

grave como internações em hospital, incapacidade ou até morte. Afirmam ainda, que a  

letalidade por RAM pode alcançar 5% dos indivíduos acometidos, e cerca da metade 

(49,5%) das mortes e 61% das internações por RAM ocorrem em pacientes com 60 anos 

e mais.  

Revisões sistemáticas e metanálises recentes estimam que a taxa de mortalidade 

devida a RAM, na população geral, é em torno de 0.15% (BRITISH MEDICAL 

ASSOCIATION, 2006). 

Esses dados apontam a urgência em discutirmos a necessidade da 

implementação da notificação de eventos adversos relacionados à medicamentos nas 

Instituições de Saúde, a fim de promover a qualidade da assistência. 

 

 

 

 

2.5 Reações de hipersensibilidade e seu mecanismo imunopatológico 

 

 As reações de hipersensibilidade (RHS) são um subgrupo das RAM que são 

inesperadas e, de acordo com a terminologia proposta pela European Academy of Allergy 

and Clinical Immunology (EAACI), atualizada pela World Allergy Organization (WAO), 
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são reações caracterizadas por sinais e/ou sintomas objetivamente reprodutíveis, iniciados 

pela exposição a um determinado estímulo, numa dose que é geralmente bem tolerada por 

indivíduos normais (JOHANSSON et al., 2004). 

 

 Embora possam afetar qualquer sistema orgânico do corpo, os sinais e sintomas 

mais comuns incluem: rubor, prurido, alterações nos batimentos cardíacos e pressão 

arterial, dispnéia, dor nas costas, febre, arrepios, erupção cutânea, aperto na garganta, 

hipóxia, convulsões, tontura ou síncope (CASTELLS et al, 2018). 

 

 Rosselló et al (2017), descrevem que essas reações geralmente surgem até uma 

hora de infusão, resultam da hipersensibilidade das células do organismo a uma 

substância específica (antígeno-anticorpo) e seus sintomas podem incluir: urticária, rinite, 

angioedema, broncoespasmo ou choque anafilático. Quimioterápicos e bioterapêuticas 

podem causar reações graves de hipersensibilidade com risco de vida e estas reações são 

mais freqüentemente associadas a agentes de platina, taxanos e anticorpos monoclonais, 

mas todas as classes de quimioterapia e bioterapia requerem vigilância.   

 Por este motivo, os enfermeiros oncológicos devem estar familiarizados com os 

sinais e sintomas das reações de hipersensibilidade e saber como responder a tais reações. 

Alguns estudos demonstraram que protocolos complexos de dessensibilização 

desenvolvidos por alergistas podem permitir que os pacientes recebam medicamentos 

quimioterápicos e bioterapêuticos, mesmo que inicialmente tenham sofrido uma reação 

grave de hipersensibilidade. 

 

 Em geral, a maioria das reações à infusão são leves em gravidade apresentando 

sintomas como calafrio, febre, náusea, dor de cabeça, rash cutâneo, prurido. Reações 

severas são menos frequentes entretanto podem ser fatais sem uma intervenção 

apropriada. (ROSELLÓ et al, 2017) 

 As fases das reações de hipersensibilidades estão descritas abaixo de acordo 

com (BONASSA E GATO, 2012): 

 

• Fase de sensibilização: ocorre durante a primera aplicação do fármaco em que o 

paciente é exposto à substância estranha (antígeno) que causa nos plasmócitos a 
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ativação da produção de anticorpos IgE específicosque ligam-se aos receptores 

localizados nos basófilos e mastócitos, tornando-os sensibilizados. 

• Fase de ativação: ocorre quando há novo contato com o fármaco. Dessa forma, os 

antígenos fixam-se aos mastócitos sensibilizados provocando alterações imediatas 

de suas membranas celulares, levando à sua ruptura ou liberação de seus grânulos, 

além da secreção de substâncias mediadoras de inflamação, entre elas histamina, 

leucotrienos, prostaglandinas e citocinas. Essa reação caracteriza-se por edema, 

contração da musculatura lisa e inflamação, resultado da atuação desses 

mediadores nos sistemas neuromuscular e vascular.  

• Fase efetora: ocorre quando a grande quantidade de histamina liberada na 

circulação provoca aumento da permeabilidade capilar, gerando perda acentuada 

de líquidos e proteínas para o interstício e vasodilatação generalizada, reponsável 

pela diminuição do retorno venoso e diminuição da pressão arterial. Essas 

alterações são as responsáveis por levar o paciente a um quadro de choque 

anafilático, condição potencialmente fatal que exige rápida intervenção.  

 

 A figura 1 ilustra o momento exato da degranulação dos mastócitos após o 

contato com o antígeno e a consequente liberação de citocinas inflamatórias: 

 

Figura 2: degranulação dos mastócitos 

 

Fonte: Clinical Journal of Oncology Nursing, Fevereiro 2016. 

 

 

 Ao considerarmos o mecanismo imunológico das Reações de 

hipersensibilidade, utiliza-se a classificação de Gel e Coombs (2005) que classifica essas 
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reações quanto aos tipos, principais sinais e sintomas e mecanismos de ação, descritos 

detalhadamente na tabela abaixo:  

 

Tabela 3: Tipos de reações de hipersensibilidade, principais sinais e sintomas e seus 

mecanismos:  

 

Tipo  Principais sinais e sintomas  Mecanismos  

I Urticária, angioedema, rash, 

broncoespasmo, cólica abdominal, 

dor severa, agitação, ansiedade, 

hipotensão. 

Interação do antígeno com lgf 

ligado à membrana das células 

mastóides, causando degranulação. 

Adesão da droga à membrana das 

células mastóides, causando 

degranulação. Ativação das vias 

clássicas ou alternativas de 

produção de complementos, 

desencadeando produção de 

anafilotoxinas. Liberação 

neurogênica de complemento 

vasoativo.  

II Anemia hemolítica Anticorpos reagem com as células 

ligadas aos antígenos e ativam o 

complemento. 

III Deposição de complementos 

imunes nos tecidos resultando em 

várias formas de dano tissular 

Formação intravascular de 

complexos antígeno-anticorpo e 

deposição nos tecidos. 

IV Dermatite de contato, formação de 

granuloma, rejeição de enxerto. 

Linfócitos T sensibilizados reagem 

com o antígeno para a liberação de 

linfocinas.  
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Ainda, as reações de hipersensibilidade podem ser categorizadas em dois tipos 

de acordo com a The European Network for Drug Allergy (ENDA) (DEMOLY et al, 

2014; JOERGER, 2012): 

 

• Imediatas: início da RHS dentro de 1 a 6 horas após a última administração do 

medicamento; tipicamente mediada por IgE.  

 

• Não imediatas: eles podem ocorrer a qualquer momento, a partir de 1 h após a 

administração inicial da droga, geralmente após muitos dias. Eles são 

frequentemente associadas a um atraso na dependência de células T. 

 

 A incidência das reações de hipersensibilidade é difícil de determinar (VOGEL, 

2014), no entanto, estima-se que as RHS constituam cerca de 15% de todas as RAM e 

afetem 7% da população em geral (DEMOLY et al., 2014). 

 

              Revisar os conceitos da resposta imune do corpo a uma substância estranha se 

faz imensamente útil para compreender a origem de uma reação à infusão. 

Essencialmente, a administração de qualquer droga estranha apresenta possibilidade de 

provocar alguma resposta do sistema imunológico. Entretanto, mais frequentemente, a 

resposta é uma reação menor, subclínica e transitória. Sintomas mais sérios surgem  

quando o sistema imunológico reage exageradamente (isto é, hipersensibilidade), 

particularmente se a resposta imune é muito repentina e grave (VOGEL, 2010). 

 A resposta imune pode ser inata, adaptativa ou ambas. Uma resposta inata é uma 

resposta rápida e inespecífica e é a resposta de primeira linha de defesa. A imunidade 

inata está presente mesmo antes de qualquer exposição à substância estranha e não é 

afetada pela exposição (SOLOMON E KOMANDURI, 2001). Em contraste, a resposta 

adaptativa é uma resposta adquirida que é mais específica e envolve memória. Com a 

imunidade adaptativa, cada exposição sucessiva a substância estranha aumenta a resposta 

defensiva do sistema imunológico. A Tabela 4 mostra as diferentes células e mediadores 

químicos envolvidos em ambos os sistemas. 

 

Tabela 4: Imunidade inata e adaptativa. 
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Imunidade Células Moléculas liberadas  

Inata Células natural Killer 

Mastócitos 

Basófilos 

Células dendríticas 

Eosinófilos 

Neutrófilos 

Macrófagos 

Monócitos 

 

 

Citocinas 

Complemento 

Proteínas da fase aguda 

 

Adaptativa Linfócitos B 

Linfócitos T 

 

Citocinas 

Imunoglobulinas (anticorpos) 
 

Fonte: Vogel, 2010. Clinical Journal of Oncology Nursing. 

 

 Respostas imunes adaptativas são dirigidas por linfócitos e são humorais ou 

mediadas por células. Existem dois tipos de linfócitos: os linfócitos B e os linfócitos T. 

Os linfócitos B respondem a substâncias estranhas extracelulares, enquanto os linfócitos 

T respondem a substâncias estranhas intracelulares. Todo linfócito B expressa um 

anticorpo único projetado para reconhecer um marcador de proteína específico (isto é, 

antígeno) localizado na superfície de células estranhas. O anticorpo se liga ao antígeno e, 

portanto, provoca uma resposta imune, marcando a célula para destruição. Cada linfócito 

B produz células filhas que produzirão o mesmo anticorpo que o pai (SOLOMON E 

KOMANDURI, 2001). 

 Segundo afirma Vogel (2010), a destruição celular mediada por anticorpos 

ocorre de várias maneiras: recrutando a função imunológica do próprio corpo, 

desencadeando fagocitose, interrompendo a membrana celular causando lise celular, ou 

provocando a ligação da célula estranha a células especializadas chamadas células 

assassinas naturais. Os anticorpos também podem alterar os receptores no superfície de 

células estranhas, bloqueando assim funções celulares como crescimento ou morte celular 

(apoptose). 

 As respostas imunes mediadas por células são coordenadas por Linfócitos T que 

liberam citocinas. Citocinas são proteínas que servem como parte do sistema imune inato 

e adaptativo. Agindo como mensageiros, as citocinas coordenam respostas imunes e 

inflamatórias (RIEGER, 2001). Na função imunológica normal, as citocinas influenciam 

o crescimento, a mobilidade e a diferenciação de células do sistema imunológico e 

também recrutam e ativam leucócitos inflamatórios (SOLOMON E KOMANDURI, 
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2001). Algumas citocinas que as respostas inflamatórias imediatas liberam são: 

interleucinas, fatores de necrose tumoral e interferons. Fatores de crescimento 

hematopoiéticos são outro tipo de citocina. Algumas células cancerosas também podem 

produzir e secretar citocinas. Quando citocinas de ocorrência natural são liberadas durante 

uma resposta inflamatória (como com uma infecção), o corpo pode experimentar  febre, 

calafrios, dor de cabeça, náusea, fadiga e hipotensão (RIEGER, 2001).  

 Dessa forma, podemos observar que as manifestações clínicas apresentadas 

durante reações de hipersensibilidade variam em graus de gravidade e podem incluir 

muitos sintomas diferentes que envolvem diferentes sistemas corporais, como o cutâneo, 

cardíaco, pulmonar, muscoesquelético, etc. 

  

 

2.6 Os principais quimioterápicos e bioterapêuticos envolvidos em reações de 

hipersensibilidade 

 

  

 Embora o tratamento quimioterápico seja considerado o mais importante e mais 

utilizado na terapêutica oncológica, os pacientes podem apresentar inúmeras reações 

adversas e toxicidades, que requerem do enfermeiro e equipe capacidade para intervir de 

forma rápida e segura administrando esses eventos adversos, diminuindo os riscos e o 

sofrimento do paciente e familiar.  

 Os agentes quimioterápicos, em sua maioria, apesar de terem afinidade com as 

células tumorais, também interagem com as células normais do organismo humano, 

principalmente aquelas que apresentam altas taxas de replicação. Devido a este fator, 

efeitos adversos podem ser observados nos pacientes em tratamento oncológico. Tais 

efeitos podem ser precoces (de zero a três dias), intermediários (sete a vinte e um dias), 

tardios (após meses do início do tratamento) ou ultratardios, que podem ocorrer após 

meses ou até mesmo anos após início ou término do tratamento. (HUGHES et al, 2002).  

 Bonassa e Gato (2012) corroboram essa afirmação ao dizerem que as reações 

adversas decorrentes da quimioterapia relacionam-se à não especificidade, ou seja, essas 

drogas não afetam exclusivamente as células tumorais. Os efeitos adversos ocorrem 

predominantemente sobre células de rápida divisão, em especial do tecido 

hematopoiético, germinativo, do folículo piloso e do epitélio de revestimento do aparelho 



40 
 

 
 

gastrointestinal. Outros órgãos também podem ser afetados, em maior ou menor grau, de 

uma forma precoce ou tardia, aguda ou crônica, algumas vezes em caráter cumulativo e 

irreversível. São drogas que, mesmo em doses terapêuticas, podem ocasionar grande 

toxicidade.  

    

 Os principais eventos adversos que podem ocorrer durante o tratamento 

quimioterápico, são descritos por Bonassa e Gato (2012):  

 

• Toxicidade hematológica; 

• Toxicidade gastrointestinal; 

• Cardiotoxicidade; 

• Hepatotoxicidade; 

• Toxicidade pulmonar; 

• Neurotoxicidade; 

• Disfunção reprodutiva; 

• Toxicidade vesical e renal; 

• Alterações metabólicas; 

• Toxicidade dermatológica; 

• Reações alérgicas e anafilaxia; 

• Fadiga.  

 

 No presente estudo, abordaremos as reações alérgicas, também conhecidas 

como reações de hipersensibilidade.  

 Reações à infusão podem ocorrer com qualquer medicação administrada por via 

intravenosa. Eventualmente, todos os agentes quimioterápicos e anticorpos monoclonais 

têm o potencial de induzir essas reações. (KHAN, 2016). 

 De modo geral, a maioria das reações são leves e podem representar um efeito 

irritante da quimioterapia. Considera-se prudente saber diferenciar as reações de infusão 

das reações de hipersensibilidade, pois esta é caracterizada especificamente pela presença 

de um componente alérgico (CASTELLS, MATULONIS E HORTON, 2018). 
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 A grande maioria das terapêuticas antineoplásicas é passível de causar RHS e a 

sua administração por via parenteral representa um risco acrescido (ZETKA, 2012; 

VOGEL, 2010; ROSELLÓ et al, 2017). 

  Os agentes antineoplásicos com maior suscetibilidade para causar RHS são os 

sais de platina, taxanos, asparaginases e anticorpos monoclonais (GRUCHALLA, 2003; 

DEMOLYet al, 2014). Cerca de 12 a 19% das RHS ocorrem com sais de platina 

(carboplatina, oxaliplatina e, menos frequentemente, cisplatina) e 5 a 45% com taxanos 

(sobretudo paclitaxel e docetaxel) (LENZ, 2007). 

 As principais drogas responsáveis por reações de hipersensibilidade em 

Quimioterapia estão listadas na tabela 5. 

 

Tabela 5: principais Quimioterápicos ou bioterapêuticos utilizados no tratamento 

oncológico responsáveis por reações de hipersensibilidade. 

 

Quimioterápico           Incidência               Reações  

1. Asparaginase Ocorrem em 6 % a 43% 

dos pacientes. 

Rash cutâneo e urticária, 

seguidos de agitação, 

dispneia, hipotensão, 

edema facial, cólica 

abdominal, erupção 

cutânea, prurido nas mãos e 

nos pés, artralgia, tremores, 

febre, calafrios, espasmo 

de laringe e perda de 

consciência. Existem 

também relatos de 

anafilaxia e morte 

relacionadas à 

Asparaginase. 

 

2. Derivados de 

Platina  

1% a 20 % Ansiedade, rash cutâneo 

maculopapular 

(principalmente facial), 

sensações de queimação e 

adormecimento, prurido, 

tosse, dispneia, sudorese, 

edema periorbital, 
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broncoespasmo, vômito, 

eritema, urticária e 

hipotensão. 

 

 

3. Taxanos 30% Dispneia e broncoespamos 

e hipotensão que requerem 

intervenção terapêutica, 

acompanhada de outras 

manifestações sistêmicas: 

urticária, angioedema, 

rubor, dor torácica, dor 

abdominal, sudorese, 

artralgias, mialgias, febre, 

cefaleia e taquicardia. 

Nesses casos, é 

recomendado a suspensão 

do medicamento ou sua 

substituição.  

 

4. Anticorpos 

monoclonais 

50% Hipotensão, 

broncoespasmo, rush 

cutâneo, taquicardia, 

choque anafilático. 

   
Fonte: Management of infusion reactions to systemic anticancer therapy: ESMO Clinical Practice 

Guidelines, 2017. 

 

 

 

 

 

2.7 Critérios Comuns de Terminologia para Eventos Adversos 

 

Os critérios comuns de terminologia para efeitos adversos (CTCAE) tratam-se 

de uma terminologia descritiva utilizada para relato de eventos adversos que se tornou 
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amplamente aceito em toda a comunidade de Oncologia como a classificação padrão de 

classificação de gravidade de eventos adversos na terapia do câncer. O programa de 

avaliação da terapia do câncer lançou a versão 5.0 em Novembro de 2017 (NATIONAL 

CANCER INSTITUTE, 2017). 

Um evento adverso é definido como qualquer evento desfavorável e sinal não 

intencional (incluindo um sinal de achado laboratorial anormal), sintoma ou doença 

temporalmente associado ao uso de um medicamento, tratamento ou procedimento que 

pode ou não ser considerado relacionado com o tratamento médico ou procedimento 

(NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2017). 

Os critérios incorporados nesta escala de classificação de toxicidades são 

utilizados para a gestão de administração de quimioterapia e dosagem, bem como em 

ensaios clínicos para fornecer padronização e coerência na definição da toxicidade 

relacionada ao tratamento (SAVARESE, 2018). 

O CTCAE apresenta graus que variam de 1 a 5 com descrições clínicas de 

gravidade para cada evento adverso, encontradas na tabela abaixo:  

 

Tabela 6: CTCAE versão 2017. 

Grau Severidade Definição 

1 

 

Leve Assintomático ou com 

sintomas leves. Apenas 

observação clínica e 

diagnóstica, não é indicada 

intervenção. 

 

2 

 

Moderado Mínimo, local ou 

intervenção não invasiva 

indicada; limita atividades 

de vida diária. 

 

3 

 

Severo Relevância médica 

significativa, mas não 

representa uma ameaça 

imediata à vida. A 

hospitalização ou 

prolongamento da 

hospitalização é indicada. 
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4 

 

Ameaçador à vida Risco iminente de morte. 

Intervenção urgente é 

indicada. 

 

5 Morte Fatalidade ocorrida devido 

ao evento adverso. 
Fonte: Common Terminology Criteria for Adverse Events [v. 5.0]. National Cancer Institute, 2017. 

 

Ainda, apresenta também os graus de reações de hipersensibilidade, 

demonstrados abaixo na tabela 7: 

Tabela 7: graus de reações de hipersensibilidade 

Evento adverso Grau1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 

5 

Reação alérgica 

 

Intervenção 

sistêmica não é 

indicada 

Intervenção 

oral indicada. 

Broncoespasmo

. 

Hospitalização 

indicada, 

intervenção 

intravenosa 

indicada. 

Ameaça à 

vida. 

Intervençã

o urgente 

indicada. 

Morte 

Anafilaxia 

 

- - Broncoespasmo 

sintomático, 

com ou sem 

urticária. 

Intervenção 

parenteral 

indicada. 

Edema, 

angioedema, 

hipotensão. 

Ameaça à 

vida. 

Intervençã

o urgente 

indicada. 

Morte 

Síndrome de 

liberação 

de citocinas 

Febre com ou 

sem sintomas 

clássicos. 

Hipotensão 

responsiva a 

fluidos, 

hipóxia 

correspondend

o a <40 % O2. 

Hipotensão 

tratada com um 

vasopressor, 

hipóxia > ou 

igual a 40% 

O2. 

Ameaça à 

vida. 

Intervençã

o urgente 

indicada. 

Morte

. 

Fonte: Common Terminology Criteria for Adverse Events [v. 5.0].National Cancer Institute, 2017. 

 

O enfermeiro deve ser conhecedor de todos esses eventos adversos, tanto os 

desejáveis quanto os indesejáveis, a fim de ser apto a reconhecê-los previamente para 

assim poder traçar a melhor conduta clínica. Foi observado, durante a prática atendendo 
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a esses pacientes, que esses eventos trazem consigo tamanho medo e ansiedade, podendo 

resultar até mesmo em abandono do tratamento por medo do evento ocorrer novamente. 

 

 

2.8 Notificações de reações adversas a medicamentos  

 

As RAM são mais comuns do que se pode esperar e nunca se pode garantir que 

um medicamento seja completamente seguro. A determinação precisa do número de 

RAM ocorridas é, entretanto, virtualmente impossível devido a dificuldade em se avaliar 

a relação de causalidade e pela baixa proporção de notificações de RAM. A variedade da 

gravidade e dos medicamentos pelos quais são causadas e dos sítios de ocorrência fazem 

da identificação de uma RAM um processo muito complexo (GHANDI, SEGER, E 

BATES, 2000). 

É sempre difícil estimar a incidência de RAM com base em notificações 

espontâneas pela incerteza inerente à estimação do denominador e do grau de 

subnotificação. No entanto, sempre que possível, uma estimação de frequência deve ser 

apresentada de forma padrão, como a recomendada pelo Council for International 

Organizations of Medical Sciences (CIOMS) (OMS, 1995), que classifica como muito 

comuns aquelas cuja frequência ultrapasse 10%, comuns entre 1% e 10%, incomuns entre 

0,1% e 1%, raras entre 0,01% e 0,1% e muito raras quando menor que 0,01%. 

De maneira geral, alguns dos seguintes aspectos devem ser observados na 

identificação e estabelecimento de validade de uma suspeita de RAM: existência de dados 

epidemiológicos prévios, relação temporal com o uso do fármaco, resposta diante da 

cessação e reintrodução do fármaco, identificação de causas alternativas, presença de 

alterações nos exames de laboratório ou na concentração plasmática do fármaco suspeito, 

ou de ambos (NARANJO et al, 1981). 

Outro enfoque na identificação de RAM refere-se à gravidade com que se 

apresentam. Aquelas consideradas de leve a moderada são geralmente encontradas 

durante a realização de ensaios clínicos, já as graves e sérias requerem maior atenção, 

uma vez que a incidência ocorre principalmente na pós-comercialização, podendo 

determinar a elevação dos custos em saúde e prejuízo irreparável aos pacientes afetados. 
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Uma RAM grave é designada pela intensidade com que ocorre, enquanto a de natureza 

séria diz respeito aos possíveis desfechos da reação, determinado o quanto ameaçadora e 

fatal ela pode ser, ou pelo poder de produzir sequelas incapacitantes no paciente 

(GHANDI et al, 2000). 

As reações sérias normalmente apresentam-se em sítios dermatológicos e 

hematológicos e são caracterizadas pela interação do fármaco com o sistema 

imunológico. O que mais preocupa nesses tipos de reações é que não se pode prever a 

ocorrência delas, tornando-as uma potente ameaça.  

A máxima primum no nocere (em primeiro lugar não causar dano) fundamenta 

o que na atualidade se denomina relação benefício-risco terapêutico, e implica no uso 

racional dos medicamentos. A partir do conhecimento e das provas científicas, a decisão 

clínica torna-se mais reflexiva e assertiva, de maneira a buscar maiores graus de 

segurança para o paciente por ocasião das intervenções terapêuticas (DUKES, 2006).  

Desta forma, a ciência e as atividades relativas à identificação, avaliação, 

compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou qualquer outro problema relacionado 

com medicamentos é denominada farmacovigilância (WHO, 2002). 

Em farmacovigilância, o primeiro alerta que descreve o problema de segurança 

com o uso de um medicamento é denominado sinal, o que pode ser compreendido como 

comunicado de informação sobre uma possível relação causal entre um evento adverso e 

um medicamento, sendo a relação desconhecida ou documentada previamente de maneira 

incompleta. Normalmente mais de uma notificação é necessário para gerar um sinal, 

dependendo da gravidade do caso e da qualidade da informação. A identificação do sinal 

é uma das metas mais importantes da farmacovigilância; todo o processo de avaliação de 

benefício risco depende da identificação eficiente de sinais, com base na notificação 

espontânea de RAM (DELAMOTH, 1992).  

Todo o escopo do programa internacional de vigilância dos medicamentos na 

pós-comercialização tem sede no Uppsala Monitoring Center da Organização Mundial 

da Saúde. É para este centro que seguem as notificações de ocorrências de RAM 

originadas nos 98 países membros. Nos últimos cinco anos, Nova Zelândia, Estados 

Unidos, Suíça e Austrália têm se destacado quanto a número de notificações de RAM 

enviadas ao centro, que acumula desde sua criação, em 1968, até o momento, mais de 

cinco milhões de notificações (WHO, 2010).  
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O Brasil integra o programa desde 2001, quando foi criado o Centro Nacional 

de Acompanhamento de Medicamentos (CNMM) e implantado o Sistema Nacional de 

Farmacovigilância. O CNMM está situado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), mais especificamente na Gerência de Farmacovigilância. O Sistema encontra-

se em desenvolvimento e vem utilizando algumas estratégias de expansão como a Rede 

de Hospitais Sentinela, o Programa de Farmácias Notificadoras, o Notivisa, sistema 

eletrônico de notificação de eventos adversos e queixas técnicas de medicamentos, e a 

exigência de elaboração e envio à autoridade sanitária dos Relatórios Periódicos de 

Farmacovigilância (RPF) pelas empresas detentoras de registros de medicamentos no país 

(ANVISA, 2010). 

 

O CNMM está apto a receber as notificações de RAM provenientes de todo 

território nacional. No entanto, para que o sistema se concretize, são necessários 

sensibilização e reconhecimento pelos profissionais da saúde quanto à importância e a 

repercussão de se consolidar dados sobre RAM, e consequentemente a integração desses 

profissionais ao sistema (ANVISA, 2010). 

Segundo a British Medical Association (2006), a notificação de suspeita de RAM 

é voluntária, portanto, sua prossecução depende totalmente do interesse e da 

responsabilidade do profissional com relação ao paciente atendido e com a saúde da 

sociedade. As autoridades sanitárias orientam para que sejam notificadas ao menos as 

RAM ocorridas com medicamentos recém-introduzidos no mercado, ou ainda que sejam 

fatais, ameaçadoras, incapacitantes, que resultem em internação ou aumento de 

permanência no hospital, que determinem anomalias congênitas, ou que sejam 

clinicamente graves. 

 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudo  

Trata-se de um estudo observacional, transversal, de caráter prospectivo, com 

abordagem quantitativa. 
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É um estudo de natureza quantitativa, intencionando maior objetividade dos 

resultados, proporcionando uma reflexão sobre a magnitude e importância dos fatores que 

podem levar à reações de hipersensibilidade durante o tratamento quimioterápico. 

A utilização do método quantitativo consiste na coleta sistemática de 

informações numéricas, preservando as condições de controle, além da análise dessa 

informação por meio de procedimentos estatísticos (POLIT E BECK, 2019). 

 

3.2 Campo de estudo   

Esse estudo foi realizado no Centro de Quimioterapia adulto do Instituto 

Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA I), Hospital de referência 

Nacional no tratamento do câncer, que faz parte da Rede de alta complexidade do Sistema 

único de saúde. O Ambulatório de Quimioterapia é referência do Sistema único de saúde 

no atendimento a pacientes com câncer. O Instituto Nacional de Câncer (INCA I), atende 

às seguintes especialidades: Neurologia, Cabeça e pescoço, Toráx, Abdome, genito-

urinário e Hematologia. Sendo assim, múltiplos são os protocolos para tratamento 

antineoplásico e o número de pacientes atendidos diariamente. O atendimento no HCI é 

feito de forma integral por uma equipe de saúde composta por médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, psicólogos e farmacêuticos (INCA, 2018). 

O INCA faz parte da Rede de Hospitais Sentinela, um projeto desenvolvido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) desde 2001. Um dos objetivos desse 

projeto é controlar os medicamentos pós-comercialização. De acordo com as diretrizes 

nacionais definidas pela ANVISA em 2006, é necessário realizar a vigilância dos 

produtos pós-comercialização (pós-mercado e pós-registro) e pós-uso através de controle 

de efeitos adversos (EA) e queixas técnicas (QT). Tal recomendação fundamenta-se no 

fato de que alguns eventos adversos de produtos sob vigilância sanitária só serão 

observados quando utilizados em larga escala. (INCA, 2018). 

 

3.3 Participantes do estudo  
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São considerados critérios de inclusão: 

 

➢ Pacientes em primeiro ciclo de quimioterapia/ imunoterapia ou ciclos 

subseqüentes, os quais serão estratificados em grupos de acordo com cada tipo de 

reação apresentada; 

➢ Pacientes com qualquer diagnóstico de câncer; 

➢ Pacientes com qualquer valor de Performance status; 

➢ Pacientes que apresentem reações de hipersensibilidade durante a administração 

de quimioterapia ou imunoterapia.  

 
 

São considerados critérios de exclusão:  

 

• Não se aplica, devido ao fato de ser um estudo observacional de caracterização da 

população, se faz necessária uma amostra abrangente, sem critérios de exclusão. 

 

 

 

 

• Amostra 

 

Para realização do estudo, a amostra intencional não probabilística, de 

conveniência, foi constituída por todos os pacientes atendidos no setor de Quimioterapia 

adulto do INCA dentro de um período de 6 meses, que apresentaram reações de 

hipersensibilidade à infusão de quimioterápicos.  

 

 

• Recrutamento dos pacientes: 

 

➢ A coleta de dados foi realizada por meio de amostra intencional não probabilística, 

onde todos os pacientes que se enquadraram nos critérios de inclusão, e foram 
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atendidos na Central de Quimioterapia adulto do INCA no período estipulado de 

6 meses, de Outubro de 2019 a Março de 2020  foram participantes da pesquisa.  

➢ Ao detectar uma reação de hipersensibilidade durante o tratamento 

quimioterápico, após a resolução dos sinais e sintomas e melhora do paciente, foi 

aplicado pela pesquisadora principal um formulário de dados sócio-demográficos 

e clínicos (anexo 1) a fim de coletar os dados pertinentes ao paciente para se obter 

os dados da pesquisa, após assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

➢ Após aceitação de participação do paciente na pesquisa, através da assinatura no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram coletados os dados 

pertinentes ao paciente, relacionados à reação de hipersensibilidade.  

 

 

3.4 Variáveis do estudo 

 

3.4.1 Variáveis dependentes  

 A variável de desfecho de interesse nesse estudo é a ocorrência de reações de 

hipersensibilidade durante o tratamento quimioterápico. 

 

3.4.2 Variáveis independentes 

 As variáveis independentes são variáveis investigadas como possíveis fatores de 

risco para as variáveis dependentes. Estas variáveis foram coletadas do prontuário do 

paciente. 

• Variáveis sociodemográficas: 

 

1. Sexo: Variável categórica, dicotomizada em masculino e feminino. 

2. Idade: Variável quantitativa contínua. 

3. Escolaridade: Variável categórica. Será classificada em analfabeto, 1 a 7 anos de 
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estudo e 8 ou mais anos de estudo. 

 

• Variáveis clínicas: 

 

1. Diagnóstico/ estadiamento/ CID: variável nominal, definida como o diagnóstico do 

paciente dado pelo médico na admissão para a internação. 

2. Presença de metástases, acometimento de linfonodos e medula óssea. 

3. Performance status: variável contínua, estimada em porcentagem de acordo com a 

escala de performance de Karnofsky.  

4. Tipo de tratamento: variável categórica definida como modalidade de tratamento: 

curativo, paliativo, adjuvante ou neoadjuvante. 

5. Diagnóstico secundário: Variável categórica, definida como comorbidade prévia 

apresentada pelo paciente. 

6. Fatores de risco intrínsecos: variáveis nominais dicotômicas representando presença 

ou ausência do fator. História prévia de alergias medicamentosas, alimentares, cutâneas 

ou respiratórias. 

7. Tabagismo e etilismo: variáveis nominais dicotômicas representando ausência ou 

presença.  

8. Preparo prévio para administração de Quimioterapia. 

 

3.5 Procedimentos e técnicas de coleta de dados  

 

A coleta de dados foi realizada por meio de amostra intencional não 

probabilística, onde todos os pacientes que se enquadraram nos critérios de inclusão, e 

foram atendidos na Central de Quimioterapia adulto do INCA no período estipulado entre 

Outubro de 2019 a Março de 2020 foram incluídos na pesquisa.   

O Ambulatório de Quimioterapia adulto do INCA realiza atendimento todos os 

dias, de domingo a domingo, incluindo feriados. Com a finalidade de obter uma amostra 

abrangente, de todos os pacientes que apresentaram reações durante o tratamento, foi 
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realizado pela pesquisadora principal um treinamento com 3 enfermeiros do setor, 

auxiliares voluntários da pesquisa sendo um deles, diarista. O treinamento se deu em torno 

de 1 hora, onde foi explicada a proposta do estudo e feitas orientações acerca dos dados 

a serem coletados durante a reação, como: tempo de aparecimento, tempo de resolução, 

sinais vitais, sinais e sintomas apresentados pelo paciente, terapêutica empregada. Os 

demais dados foram coletados no prontuário dos pacientes.  

Ao detectar uma reação de hipersensibilidade durante o tratamento 

quimioterápico, e após a resolução dos sinais e sintomas e melhora do paciente, foi 

aplicado pela pesquisadora principal e pelos pesquisadores voluntários, um formulário de 

dados sócio-demográficos e clínicos (anexo 1) a fim de coletar os dados pertinentes ao 

paciente para se obter os dados da pesquisa, após assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido.  

Para a determinação da causalidade das reações, em definida, provável, possível 

ou duvidosa foi utilizado o Algoritmo de Naranjo com a finalidade de se estabelecer a 

relação entre a sintomatologia apresentada e o quimioterápico administrado. 

A causalidade da notificação de reação adversa pode ser avaliada com a 

aplicação de algoritmos desenvolvidos para essa finalidade e, dependendo da consistência 

da hipótese, da gravidade da RAM observada, do volume de notificações e do número 

potencial de pessoas afetadas, são tomadas as decisões e as medidas cabíveis (COELHO, 

1999). 

O algoritmo mais comumente utilizado para a determinação da causalidade de 

um evento adverso é o algoritmo de Naranjo e colaboradores (1981), composto por dez 

perguntas, cujas respostas são objetivas, com duas opções (sim ou não), e tem a finalidade 

de buscar informações sobre as RAM. 

O Algoritmo encontra-se disponível no anexo 3. 

Para cada resposta, são atribuídos pontos, sendo que, através da somatória dos 

mesmos (score), torna-se possível classificar as RAM em categorias de probabilidade: 

definida, provável, possível, condicional ou duvidosa. Nos casos de RAM, também, 

deverão ser observados alguns fatores para que seja descartada a hipótese de problemas 

em processos de utilização do medicamento como sendo a principal causa da reação. 

(CAPUCHO, 2008). 
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Quanto ao estabelecimento da gravidade da reação em leve, moderada, severa, 

risco de morte e morte adotou-se como base a classificação do National Cancer 

Institute(NCI), Commom Terminology Criteria for Adverse Events (2017). 

 

3.6 Análise dos dados  

 

Os dados foram coletados e organizados em banco de dados eletrônicos por meio 

de digitação em planilha do aplicativo Microsoft Excel.  

Para caracterização dos participantes da pesquisa, foi feita a análise descritiva dos 

resultados das variáveis por meio de distribuições de frequências com as proporções de 

interesse, e cálculo de estatísticas apropriadas para variáveis quantitativas (mínimo, 

máximo, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação – CV). A variabilidade 

da distribuição de uma variável quantitativa foi considerada baixa se 𝐶𝑉<0,20; moderada 

se 0,20≤ 𝐶𝑉<0,40 e alta se 𝐶𝑉 ≥0,40. Tais valores foram calculados no programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Science), versão 22.0. 

Para verificar a associação entre sintomas e sinais com variáveis qualitativas, foi 

usado o Teste qui-quadrado ou, quando este se mostrou inconclusivo, e foi adequado, o 

Teste Exato de Fisher.  A medida de associação entre a ocorrência de um desfecho e um 

fator usada foi razão de chances.   

Devido ao pequeno tamanho amostral dos subgrupos, a comparação das 

distribuições de uma variável quantitativa ou ordinal de dois grupos independentes foi 

feita pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney.  

Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas 

considerando nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte 

regra de decisão nos testes estatísticos: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor 

associado ao teste for menor que 0,05. Os detalhes da metodologia proposta de estatística 

descritiva e inferencial podem ser encontrados em TRIOLA (2008), FÁVERO et al. 

(2009), MEDRONHO et al. (2009). 
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3.7 Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado para apreciação ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, que é a 

Instituição proponente do estudo, respeitando os princípios estabelecidos na Resolução 

n° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde e aprovado 

sob o número 3.563.348. 

Após a apreciação e aprovação deste comitê, o projeto foi encaminhado para o 

Comitê de ética do Instituto Nacional do Câncer, que é a instituição co-participante. O 

projeto foi aprovado sob o número 3.611.515. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado por todos 

os voluntários da pesquisa, em duas vias, após explanação dos objetivos da pesquisa, 

assim como seus benefícios e riscos associados à pesquisa proposta. Foi garantido ao 

voluntário o anonimato, assim como o direito de desligamento da pesquisa em qualquer 

momento, sem causar prejuízo nenhum ao seu acompanhamento no INCA. Foi bem 

esclarecido que não seria oferecido qualquer ajuda financeira ou ressarcimento de gastos 

do voluntário em relação à sua participação ou deslocamento para comparecimento aos 

tratamentos. O termo de consentimento encontra-se no apêndice 2. 

 

 

3.7.1 Riscos e benefícios da pesquisa 

 

• Riscos 

 

O principal risco relacionado à pesquisa é a quebra de sigilo de dados do 

paciente. Entretanto, o pesquisador principal se responsabilizou em manter o sigilo dos 

dados dos pacientes. Foi importante salientar que se o paciente não quisesse participar da 

pesquisa, não perderia nenhum benefício no seu atendimento no INCA.  

 

• Benefícios 
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Não houve remuneração para participação do paciente na pesquisa, entretanto, 

os benefícios estão relacionados a contribuições para o conhecimento científico de 

médicos e enfermeiros Oncologistas, que trará melhorias para o atendimento dos 

pacientes, através de uma prática clínica baseada em evidências.  

 

 

3.8 Cronograma 

 1° 

trimestre 

de 2018 

2° 

trimestre 

de 2018 

3° 

trimestre 

de 2018 

4° 

trimestre 

de 2018 

1° 

trimestre 

de 2019 

2° 

trimestre 

de 2019 

3º 

Trimestre 

de 2019 

4º 

Trimestre 

de 2019 

1º 

Trimestre 

de 2020 

1-Revisão 

de 

Literatura 

X X X X X     

2- 

Construção 

do projeto 

de pesquisa 

(definição 

dos 

objetivos) 

X       X        X       

3- Defesa de 

projeto 

             X   

4- Coleta de 

dados 

             X  

5- 

Tratamento 

e análise 

parcial dos 

dados 

              X  

6- 

Qualificação 

do relatório 

parcial 

              X  

7- Análise 

final 

       X  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Dados sociodemográficos e clínicos 

 

Os resultados deste estudo são baseados nas observações feitas sobre uma amostra 

de 35 pacientes com câncer, dos quais 14 eram do sexo feminino e os outros 21 pacientes 

eram do sexo masculino, conforme mostra a distribuição da Figura 3.   

 

8- 

Confecção 

do relatório 

final 

        X 

9- Defesa de 

dissertação 

        X 
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Figura 3: Distribuição dos pacientes segundo o sexo.  

 

 

A Tabela 8 traz a distribuição de frequências das variáveis que caracterizam estes 

pacientes, global e nos subgrupos feminino e masculino.  Considerando as respostas de 

maior frequência e predomínio, pode-se verificar que os pacientes apresentaram em 

média 49 a 69 anos de idade (54,6%); duas comorbidades ou agravantes (40,0%), são 

tabagistas (65,7%), etílicos (54,3%) e têm o escore KPS de 60 a 80 (97,1%). 

Ao avaliar os resultados dos testes comparando as distribuições das variáveis nos 

grupos feminino e masculino, observa-se que há diferença significativa entre as 

frequências de etílicos nos grupos feminino e masculino, que é significativamente maior 

no grupo masculino (p-valor=0,013 do teste qui-quadrado).  

Os grupos feminino e masculino também se diferem significativamente na 

distribuição do escore KPS (p-valor=0,013 do teste de Mann-Whitney). Comparando as 

duas distribuições, observa- se que o escore KPS igual a 60 é significativamente mais 

frequente entre os pacientes do sexo feminino do que entre os pacientes do sexo 

masculino. A saber, os pacientes desta amostra tinham idades variando de 19 a 79 anos, 

com média de 55,3 anos, mediana de 59 anos e desvio padrão de 15,3 anos, resultando 

num coeficiente de variação igual a 0,27; que retrata moderada variabilidade na idade dos 

pacientes.  

 

Tabela 8: Distribuição de frequências das variáveis que caracterizam os pacientes, 

global e nos subgrupos feminino e masculino. 

Variável 

Global 

(n=35) 

Feminino 

 (n=14) 
Masculino(n=21) 

p-valor 

do teste 

comparando F % F % F % 
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os dois 

grupos 

Idade (Idade (anos)        

19 |⎯ 29 3 8,7% 1 7,1% 2 9,6%  

29 |⎯ 39 4 11,5% 2 14,2% 2 9,5%  

39 |⎯ 49  2 5,8% 1 7,1% 1 4,8% 0,654 (a) 

49 |⎯ 59 8 23,0% 3 21,3% 5 23,9%  

59 |⎯ 69 11 31,6% 2 14,2% 9 43,0%  

69 |⎯ 79 7 20,1% 5 35,5% 2 9,6%  

Anos de estudo        

1 a 7 17 48,6% 8 57,1% 9 42,9% 0,407(b) 

Maiorque7 18 51,4% 6 42,9% 12 57,1%  

Cor da pele        

Branca 17 48,6% 8 57,1% 9 42,9% 0,407(b) 

Negra ou 

parda 18 51,4% 6 42,9% 12 57,1% 
 

Número de Comorbidades/ 

Agravantes 
     

0 5 14,3% 4 28,6% 1 4,8%  

1 6 17,1% 2 14,3% 4 19,0% 0,659(a) 

2 14 40,0% 3 21,4% 11 52,4%  

3 9 25,7% 4 28,6% 5 23,8%  

4 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

Comorbidades e Agravantes     

Tabagismo 23 65,7% 8 57,1% 15 71,4% 0,477(c) 

Etilismo 19 54,3% 4 28,6% 15 71,4% 0,013(b) 

HAS 11 31,4% 6 42,9% 5 23,8% 0,283(c) 

Alergias 

prévias 4 11,4% 3 21,4% 1 4,8% 
0,279(c) 

DM 3 8,6% 2 14,3% 1 4,8% * 

Cardiopatia 2 5,7% 0 0,0% 2 9,5% * 

TVP 2 5,7% 1 7,1% 1 4,8% * 

DPOC 1 2,9% 0 0,0% 1 4,8% * 

Escore KPSS        

60 10 28,6% 8 57,1% 2 9,5% 0,013(a) 

70 13 37,1% 3 21,4% 10 47,6%  

80 11 31,4% 3 21,4% 8 38,1%  

100 1 2,9% 0 0,0% 1 4,8%  
 (a) Teste de Mann-Whitney (b) Teste qui-quadrado   (c) Teste Exato de Fisher    

*Número de casos muito pequeno para comparações 

 

O diagnóstico dos pacientes era muito variado. Entre os 14 pacientes do sexo 

feminino, 2 tinham Linfoma de Hodgkin esclerose nodular recidivado, 2 tinham 

Adenocarcinoma de Cólon e os outros 10 casos eram de 1 caso de cada um dos 

diagnósticos:  Adenocarcinoma de pulmão não pequenas células, Adenocarcinoma de 
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reto, Adenocarcinoma gástrico pouco diferenciado com células em anel de sinete, 

Adenocarcinoma metastático gástrico com células em anel de sinete, Adenocarcinoma 

mucinoso de apêndice, Adenocarcinoma pulmonar Esquerdo, Carcinoma ductalinfiltrante 

de mama e leiomioma uterino com evolução para adenocarcinoma epidermoide de 

pulmão não pequenas células, Carcinoma epidermoide diferenciado invasivo de 

orofaringe, Linfoma não-hodgkin folicular e  Linfoma não-hodgkin folicular de parótida 

(Malt) esclerose nodular recidivado.  Entre os 21 pacientes do sexo masculino, 2 tinham 

Adenocarcinoma moderadamente diferenciado de cólon Esquerdo, 2 tinham Carcinoma 

epidermoide moderadamente diferenciado de laringe os outros 17 casos eram de 1 caso 

de cada um dos diagnósticos:  Adenocarcinoma infiltrado de pleura, Adenocarcinoma 

moderadamente diferenciado de reto, Adenocarcinoma moderadamente diferenciado de 

reto e canal anal, Adenocarcinoma tubular de cólon sigmoide de alto risco, Carcinoma de 

pequenas células de pulmão Esquerdo,  Carcinoma epidermoide de amígdala Esquerda, 

Carcinoma epidermoide de mandíbula esquerda, Carcinoma epidermoide de orofaringe, 

Carcinoma epidermoide invasivo moderadamente diferenciado de laringe, Carcinoma 

epidermoide moderadamente diferenciado de orofaringe, Carcinoma escamoso bem 

diferenciado de pulmão, Carcinoma Espinocelular de orofaringe localmente avançado, 

Carcinoma pouco diferenciado de pulmão, Linfoma não Hodgkin, Linfoma não-Hodgkin 

de grandes células difuso (Malt), Tumor de testículo não seminomatoso de alto risco, 

Tumor maligno de células germinativas de testículo esquerdo. 

 

A Tabela 9 traz a distribuição de frequências das variáveis que caracterizam a 

doença dos pacientes, global e nos subgrupos feminino e masculino.  Considerando as 

respostas de maior frequência e predomínio, pode-se verificar que os pacientes com 

encontravam-se no estágio 4B da doença (48,6%); não apresentaram comprometimento 

da medula óssea (88,6%), tinham metástase (68,6%), com 1 ou 2 órgãos com metástase 

(54,3%), sendo mais comuns as metástases em Linfonodos (45,7%), no Fígado (22,9%), 

no Pulmão (20,0%), Invasão Vascular (17,1%)  e no Peritôneo (17,1%).   

Pelos p-valores exibidos na Tabela 2, resultantes dos testes comparando as 

distribuições das variáveis nos grupos feminino e masculino, todos maiores que 5%, 

observa-se que não há diferença significativa entre as características das doenças dos 

pacientes dos grupos feminino e masculino. 
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Tabela 2: Distribuição de Frequências das variáveis que caracterizam a doença do 

paciente, global e nos subgrupos feminino e masculino 

Variável 

Global 

(n=35) 

Feminino 

 (n=14) 
Masculino(n=21) 

p-valor 

do teste 

comparando 

os dois 

grupos 
F % F % F % 

Estadiamento da doença      

2A 1 2,9% 0 0,0% 1 4,8%  

2B 1 2,9% 0 0,0% 1 4,8% 0,493(a) 

3A 2 5,7% 0 0,0% 2 9,5%  

3B 5 14,3% 2 14,3% 3 14,3%  

3C 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

4A 8 22,9% 4 28,6% 4 19,0%  

4B 17 48,6% 7 50,0% 10 47,6%  

Comprometimento 

de Medula óssea 4 11,4% 3 21,4% 1 4,8% 
* 

Metástase 24 68,6% 11 78,6% 13 61,9% 0,262(b) 

Local da Metástase     

Linfonodos 16 45,7% 6 42,9% 10 47,6% 0,782(a) 

Fígado 8 22,9% 3 21,4% 5 23,8% 1,000(b) 

Pulmao 7 20,0% 4 28,6% 3 14,3% 0,401(b) 

Invasão Vascular 6 17,1% 2 14,3% 4 19,0% 1,000(b) 

Peritôneo 6 17,1% 4 28,6% 2 9,5% 0,191(b) 

Cerebro 2 5,7% 1 7,1% 1 4,8% * 

Cólon 2 5,7% 2 14,3% 0 0,0% * 

Óssea 2 5,7% 1 7,1% 1 4,8% * 

Mama 1 2,9% 0 0,0% 1 4,8% * 

Ovário 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0% * 

Pâncreas 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0% * 

Pleura 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0% * 

Próstata 1 2,9% 0 0,0% 1 4,8% * 

Útero 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0% * 

Total de órgãos com metástases      

0 9 25,7% 2 14,3% 7 33,3% 0,267(a) 

1 10 28,6% 4 28,6% 6 28,6%  

2 9 25,7% 5 35,7% 4 19,0%  

3 4 11,4% 2 14,3% 2 9,5%  

4 2 5,7% 0 0,0% 2 9,5%  

7 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

8 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

        
(a) Teste de Mann-Whitney(b) Teste qui-quadrado.   

*Número de casos muito pequeno para comparações 
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A Tabela 10 traz a distribuição de frequências das variáveis que caracterizam o 

tratamento realizados nestes pacientes, global e nos subgrupos feminino e masculino.  

Considerando as respostas de maior frequência e predomínio, pode-se verificar que os 

pacientes tipicamente estavam em tratamento paliativo (48,6%); realizando mais 

frequentemente os protocolos CDDP/DOCETAXEL (22,9%), CARBO/TAXOL (17,1%) 

e FOLFOX (14,3%), em primeiro ou segundo ciclo de tratamento (68,5%), usando mais 

frequentemente os quimioterápicos Oxaliplatina (28,6%). Docetaxel (22,9%) e Paclitaxel 

(20,0%), e com dose prescrita corretamente (100,0%).  Não há diferença significativa 

entre os ciclos de quimioterapia que os pacientes do grupo feminino e masculino fazem 

(p-valor=0,702 do teste de Mann-Whitney). 

 

Tabela 10: Distribuição de Frequências das variáveis que caracterizam o 

tratamento dos pacientes, global e nos subgrupos feminino e masculino. 

Variável 

Global 

(n=35) 

Feminino 

 (n=14) 

Masculino(n=

21) 

p-valor 

do teste 

comparan

do os dois 

grupos 
F % F % F % 

Tipo de tratamento       

 Paliativo 

1

7 

48,6

% 8 

57,1

% 9 42,9% 
* 

 Curativo 8 

22,9

% 4 

28,6

% 4 19,0% 
 

 Adjuvante 5 

14,3

% 2 

14,3

% 3 14,3% 
 

 Neoadjuvante 5 

14,3

% 0 0,0% 5 23,8% 
 

Protocolo     

CDDP/DOCETAXEL 8 22,9

% 

1 7,1% 7 33,3% 
* 

CARBO/TAXOL 6 17,1

% 

2 14,3

% 

4 19,0% 
 

FOLFOX 5 14,3

% 

1 7,1% 4 19,0% 
 

XELOX 4 11,4

% 

3 21,4

% 

1 4,8% 
 

R-CHOP 2 5,7% 0 0,0% 2 9,5%  

CETUXIMABE/IRINOTE

CANO 

1 2,9% 1 7,1% 0 0,0% 
 

EP 1 2,9% 0 0,0% 1 4,8%  

GEMZAR 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

ICE 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

IGEV 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  
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R-ICE 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

Rituximabe manutenção 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

TIP 1 2,9% 0 0,0% 1 4,8%  

VIP 1 2,9% 0 0,0% 1 4,8%  

Ciclo      

1º 1

3 

37,1

% 

5 35,7

% 

8 38,1% 
0,702(a) 

2º 1

1 

31,4

% 

6 42,9

% 

5 23,8% 
 

3º 2 5,7% 0 0,0% 2 9,5%  

4º 4 11,4

% 

1 7,1% 3 14,3% 
 

5º 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

6º 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

7º 1 2,9% 0 0,0% 1 4,8%  

8º 2 5,7% 0 0,0% 2 9,5%  

Quimioterápico        

Oxaliplatina 
1

0 

28,6

% 
5 

35,7

% 
5 23,8% * 

Docetaxel 8 
22,9

% 
1 7,1% 7 33,3%  

Paclitaxel 7 
20,0

% 
2 

14,3

% 
5 23,8%  

Rituximabe 4 
11,4

% 
2 

14,3

% 
2 9,5%  

Etoposídeo 3 8,6% 1 7,1% 2 9,5%  

Cetuximabe 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

Gencitabina 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

Ifosfamida 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

Dose prescrita corretamente 
3

5 

100,0

% 

1

4 

100,0

% 
24 100,0% - 

(a) Teste de Mann-Whitney 

*Número de casos muito pequeno para comparações desta variável 

 

 

A Tabela 11 traz a distribuição de frequências das reações ao tratamento realizado. 

A reação prévia ocorreu em 17,1% dos casos. A reação alérgica é a mais frequente 

(85,7%) e o grau da reação predominante é o grau 1 (85,7%).  

 

Tabela 11: Distribuição de Frequências das reações ao tratamento dos pacientes, 

global e nos subgrupos feminino e masculino. 

Variável 
Global 

(n=35) 

Feminino 

 (n=14) 
Masculino(n=21) p-valor 
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F % F % F % 

do teste 

comparando 

os dois 

grupos 

Reação prévia 6 17,1% 4 28,6% 2 9,5% 0,191(a) 

Tipo de Reação     

Alérgica 30 85,7% 11 78,6% 19 90,5% 0,369(a) 

Síndrome de 

liberação de 

citocinas 

3 8,6% 1 7,1% 2 9,5% * 

Anafilaxia 2 5,7% 2 14,3% 0 0,0% * 

Grau da reação      

1 30 85,7% 11 78,6% 19 90,5% 0,803(b) 

2 7 20,0% 1 7,1% 6 28,6%  

3 7 20,0% 5 35,7% 2 9,5%  

Total de sintomas e sinais de 

hipersensibilidade  
     

0 3 8,6% 2 14,3% 1 4,8% 0,495 (b) 

1 4 11,4% 2 14,3% 2 9,5%  

2 8 22,9% 3 21,4% 5 23,8%  

3 3 8,6% 1 7,1% 2 9,5%  

4 6 17,1% 1 7,1% 5 23,8%  

5 2 5,7% 1 7,1% 1 4,8%  

6 5 14,3% 1 7,1% 4 19,0%  

9 1 2,9% 0 0,0% 1 4,8%  

10 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

11 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

13 1 2,9% 1 7,1% 0 0,0%  

Sintomas 

dermatológicos 
25 71,4% 10 71,4% 15 71,4% 1,000(a) 

Rush (erupção 

cutanea) 
19 54,3% 6 42,9% 13 61,9% 0,317(a) 

Prurido 16 45,7% 8 57,1% 8 38,1% 0,317(a) 

Angioedema 3 8,6% 2 14,3% 1 4,8% * 

Sintomas endócrinos 14 40,0% 4 28,6% 10 47,6% 0,311(a) 

Rubor 14 40,0% 4 28,6% 10 47,6% 0,311(a) 

Sintomas 

Cardiovasculares 
13 37,1% 7 50,0% 6 28,6% 0,313(a) 

Dor torácica 9 25,7% 4 28,6% 5 23,8% 1,000(a) 

Taquicardia 8 22,9% 6 42,9% 2 9,5% 0,039 (a) 

Hipertensão 6 17,1% 3 21,4% 3 14,3% * 

Hipotensão 2 5,7% 2 14,3% 0 0,0% * 

Sintomas 

Respiratórios 
12 34,3% 4 28,6% 8 38,1% 0,721(a) 

Dispneia 11 31,4% 4 28,6% 7 33,3% 1,000(a) 

Broncoespasmo  5 14,3% 3 21,4% 2 9,5% * 

Tosse 2 5,7% 1 7,1% 1 4,8% * 

Sintomas 

psiquiátricos 
7 20,0% 4 28,6% 3 14,3% 

* 
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Ansiedade 7 20,0% 4 28,6% 3 14,3% * 

Sintomas do SNC 5 14,3% 3 21,4% 2 9,5% * 

Vertigem  5 14,3% 3 21,4% 2 9,5% * 

Sintomas Músculo 

Esqueléticos  
5 14,3% 0 0,0% 5 23,8% 

* 

Dor lombar 5 14,3% 0 0,0% 5 23,8% * 
SNC: Sistema Nervoso Central (a) Teste Exato de Fisher  (b) Teste de Mann-Whitney 

*Número de casos muito pequeno para comparações 

 

 

Como mostra a Tabela 11, sintomas e sinais de hipersensibilidade acometeram 

91,4% dos pacientes sendo típico o número de sintomas e sinais de hipersensibilidade 

variando de 2 a 6 sinais e sintomas por paciente (60,0%). 

 Os sintomas dermatológicos foram mais frequentes, acometendo 71,4% dos 

pacientes, destacando-se erupção cutânea e o prurido, com frequências de 54,3% e 45,7%, 

respectivamente.  Em seguida aparece o rubor (sintoma endócrino), frequente em 40,0% 

dos pacientes. Sintomas cardiovasculares tiveram uma frequência de 37,1% e sintomas 

respiratórios, 34,3%.  De sintomas psiquiátricos, do SNC e do sistema músculo 

esquelético, houve registro de Ansiedade (20,0%). Vertigem (14,3%) e Dor lombar 

(14,3%), respectivamente. Não há diferença significativa entre as distribuições nos 

grupos feminino e masculino de quase todas as variáveis da Tabela 4. A exceção está na 

ocorrência de taquicardia que segundo atesta o teste Exato de Fisher, é significativamente 

mais frequente entre os pacientes do sexo feminino (p-valor=0,039). 

 

A Figura 4 mostra as incidências dos sintomas de hipersensibilidade à 

quimioterapia estimadas a partir dos pacientes da amostra deste trabalho.  
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Figura 4: Incidências dos sintomas de hipersensibilidade à quimioterapia. 

 

Fatores associados aos sintomas de hipersensibilidade 

 

Na seção anterior foi observado que a ocorrência de taquicardia está 

significativamente associada ao sexo feminino.  Nesta seção deseja se investigar se a 

ocorrência dos sintomas de hipersensibilidade está associada a algum outro fator 

característico do paciente, da sua doença ou do tratamento realizado.   A análise foi feita 

apenas para sintomas com frequência relevante e suficiente (maior que 20% dos casos).  

 

a) Associação dos sintomas com as variáveis quantitativas e ordinais  

A partir dos p-valores exibidos nas tabelas 8 a 11, todos maiores que 5%, é possível 

concluir que a ocorrência dos sintomas analisados não está significativamente associada 

à idade do paciente, nem ao número de órgãos com metástases, nem ao número de 

comorbidades do paciente, nem ao escore KPS do paciente, nem tampouco ao ciclo da 

quimioterapia feita pelo paciente (p-valores maiores que 5% para a associação de todos 

os sintomas analisados com estes fatores). 
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Os sintomas erupção cutânea, prurido, rubor, dispneia e taquicardia não estão 

significativamente associados ao estágio da doença (Tabela 10), o único sintoma 

associado significativamente ao estágio da doença é a dor torácica (p-valor=0,049 do teste 

de Mann-Whitney). Observa-se que o estágio da doença é, em termos medianos, mais 

avançado no grupo sem dor torácica (mediana 4B) do que no grupo com dor torácica 

(mediana 3B). 

Tabela 12: Associação dos Sintomas com a Idade do paciente. 

Sintoma 

Estatísticas da idade no 

grupo que não tem o 

sintoma  

Estatísticas da idade no 

grupo que tem o sintoma 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 
Média Mediana DP Média Mediana DP 

Erupção 

cutânea 

56,9 62,0 18,3 53,9 58,0 12,5 
0,243 

Prurido 57,2 60,0 15,0 53,1 54,5 15,8 0,257 

Rubor 56,4 60,0 15,7 53,7 58,5 15,1 0,583 

Dispneia 54,9 58,0 15,7 56,3 59,0 15,0 0,662 

Dor torácica 56,9 58,5 14,5 50,7 59,0 17,4 0,516 

Taquicardia 56,5 59,0 13,8 51,3 54,0 20,0 0,773 

 

 

 

Tabela 13: Associação dos sintomas com o número de órgãos com metástases do 

paciente 

Sintoma 

Estatísticas do número 

de órgãos com metástase 

no grupo que não tem o 

sintoma  

Estatísticas do número de 

órgãos com metástase no 

grupo que tem o sintoma 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney Média Mediana DP Média Mediana DP 

Erupção 

cutânea 

1,3 1,0 1,2 1,8 2,0 1,7 
0,317 

Prurido 1,2 1,0 1,2 2,0 2,0 1,7 0,151 

Rubor 1,3 1,0 1,2 1,9 1,5 1,8 0,396 

Dispneia 1,8 2,0 1,7 1,1 1,0 0,9 0,268 

Dor torácica 1,8 2,0 1,5 1,0 0,0 1,5 0,662 

Taquicardia 1,5 2,0 1,2 1,8 1,0 2,3 0,101 

 

 

 

Tabela 14: Associação dos Sintomas com o número de comorbidades do paciente. 
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Sintoma 

Estatísticas da idade no 

grupo que não tem o 

sintoma  

Estatísticas da idade no 

grupo que tem o sintoma 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 
Média Mediana DP Média Mediana DP 

Erupção 

cutânea 

1,8 2,0 1,2 1,9 2,0 0,9 
0,857 

Prurido 1,9 2,0 1,0 1,8 2,0 1,2 0,756 

Rubor 1,9 2,0 1,2 1,9 2,0 0,9 1,000 

Dispneia 1,9 2,0 1,2 1,8 2,0 0,6 0,451 

Dor torácica 1,8 2,0 1,0 2,1 2,0 1,2 0,492 

Taquicardia 1,9 2,0 1,1 1,9 2,0 1,1 0,923 

 

 

 

Tabela 15: Associação dos Sintomas com o escore KPSS do paciente. 

 

Sintoma 

Mediana 

do 

estágio 

da 

doença 

no grupo 

que não 

tem o 

sintoma  

Mediana do 

estágio da 

doença no 

grupo que 

tem o 

sintoma 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 

Erupção 

cutânea 

70 70 
0,756 

Prurido 70 70 0,883 

Rubor 70 70 0,434 

Dispneia 70 70 0,930 

Dor torácica 70 70 0,897 

Taquicardia 70 70 0,802 

 

 

Tabela 16: Associação dos Sintomas com o ciclo da quimioterapia. 

Sintoma 

Mediana 

do Ciclo 

no grupo 

que não 

tem o 

sintoma  

Mediana 

do Ciclo 

no grupo 

que tem o 

sintoma 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 

Erupção cutânea 2 2 0,385 

Prurido 2 2 0,385 

Rubor 2 2 0,434 

Dispneia 2 1 0,930 
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Dor torácica 2 2 0,956 

Taquicardia 2 2 0,630 

 

 

Tabela 17: Associação dos Sintomas com o estágio da doença. 

 

Sintoma 

Mediana 

do 

estágio 

da 

doença 

no grupo 

que não 

tem o 

sintoma  

Mediana do 

estágio da 

doença no 

grupo que 

tem o 

sintoma 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 

Erupção 

cutânea 

4B 4A 
0,403 

Prurido 4A 4B 1,000 

Rubor 4A 4B 0,881 

Dispneia 4B 4A 0,142 

Dor torácica 4B 3B 0,046 

Taquicardia 4B 3C 0,143 

 

b) Associação com fatores  

 

A partir dos p-valores exibidos nas Tabelas 12 a 17, todos maiores que 5%, é 

possível verificar que a ocorrência dos sintomas de hipersensibilidade analisados não está 

significativamente associada à escolaridade do paciente, nem à cor da pele do paciente, 

nem à metástase no fígado, nem à metástase nos linfonodos, nem ao tratamento paliativo, 

nem ao tabagismo, nem ao consumo das bebidas alcoólicas, nem à hipertensão arterial 

sistêmica. 

 Os sintomas erupção cutânea, prurido, rubor, dispneia e taquicardia não estão 

significativamente associados à metástase. Entretanto, há diferença significativa entre as 

frequências de dor torácica nos grupos sem e com metástase (p-valor=0,030 do teste exato 

de Fisher. A dor torácica é significativamente mais frequente entre os pacientes sem 

metástase do que entre os pacientes com metástases. A razão de chances é de 0,15 e é 

significativa já que seu intervalo de confiança ao nível de 95% de confiança (0,03,0,79) 

não contém o valor 1. Estima-se que a chance de um paciente com metástase apresentar 

dor torácica é 0,15 vezes a chance de um paciente sem metástase apresentar dor torácica. 
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Tabela 18: Associação dos Sintomas com a escolaridade do paciente.  

 

Sintoma 

Frequência 

de sintomas 

no grupo 

com até 7 

anos de 

estudo  

(n=17) 

Frequência 

de sintomas 

no grupo 

com mais 

de 7 anos 

de estudo 

(n=18) 

p-valor do 

teste Qui-

Quadrado 

Erupção cutânea 9 52,9% 20 55,6% 0,877 

Prurido 8 47,1% 8 44,4% 0,877 

Rubor 7 41,2% 7 38,9% 0,890 

Dispneia 8 47,1% 3 16,7% 0,053 

Dor torácica 5 29,4% 4 22,2% 0,711(a) 

Taquicardia 3 17,6% 5 27,8% 0,691(a) 
(a) Neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher 

 

 

 

Tabela 19: Associação dos Sintomas com a cor da pele do paciente. 

 

Sintomas 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

brancos 

(n=17) 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

pardos ou 

negros 

(n=18) 

p-valor do 

teste Qui-

Quadrado 

Erupção cutânea 10 58,8% 9 50,0% 0,600 

Prurido 7 41,2% 9 50,0% 0,600 

Rubor 6 35,3% 8 44,4% 0,581 

Dispneia 5 29,4% 6 33,3% 0,803 

Dor torácica 4 23,5% 5 27,8% 1,000(a) 

Taquicardia 5 29,4% 3 16,7% 0,443 (a) 
(a) Neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher. 

 

 

Tabela 20: Associação dos Sintomas com o fato de ter metástase. 

Sintomas 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

sem 

mestastase 

(n=9) 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

com 

metástase 

(n=26) 

p-valor do 

teste Qui-

Quadrado 
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Erupção cutânea 4 44,4% 15 57,7% 0,700(a) 

Prurido 2 22,2% 14 53,8% 0,135(a) 

Rubor 2 22,2% 12 46,2% 0,262(a) 

Dispneia 3 33,3% 8 30,8% 1,000(a) 

Dor torácica 5 55,6% 4 15,4% 0,030(a) 

Taquicardia 2 22,2% 6 23,1% 1,000(a) 
(a) Neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher. 

 

 

Tabela 21: Associação dos Sintomas com o fato de ter metástase no fígado. 

 

Sintomas 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

sem 

mestastaseno 

fígado 

(n=27) 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

com 

metástase 

no fígado  

(n=8) 

p-valor do 

teste exato 

de Fisher 

Erupção cutânea 14 51,9% 5 62,5% 0,700 

Prurido 10 37,0% 6 75,0% 0,105 

Rubor 11 40,7% 3 37,5% 1,000 

Dispneia 10 37,0% 1 12,5% 0,387 

Dor torácica 8 29,6% 1 12,5% 0,648 

Taquicardia 7 25,9% 1 12,5% 0,648 

 

 

Tabela 22: Associação dos Sintomas com o fato de ter metástase nos linfonodos. 

 

Sintomas 

Frequência de 

sintomas no 

grupo de 

pacientes sem 

mestastasenos 

linfonodos 

(n=19) 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

com 

metástase 

nos 

linfonodos 

(n=16) 

p-valor do 

teste Qui-

Quadrado 

Erupção cutânea 9 47,4% 10 62,5% 0,371 

Prurido 8 42,1% 8 50,0% 0,640 

Rubor 6 31,6% 8 50,0% 0,268 

Dispneia 7 36,8% 4 25,0% 0,452 

Dor torácica 7 36,8% 2 12,5% 0,135(a) 

Taquicardia 5 26,3% 3 18,8% 0,601(a) 
(a) Neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher. 
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Tabela 23: Associação dos Sintomas com o tratamento paliativo 

 

Sintomas 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

que não 

estão em 

tratamento 

paliativo 

(n=18) 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

que não 

estão em 

tratamento 

paliativo 

(n=17) 

p-valor do 

teste Qui-

Quadrado 

Erupção cutânea 8 44,4% 11 64,7% 0,229 

Prurido 7 38,9% 8 52,9% 0,404 

Rubor 6 33,3% 8 47,1% 0,407 

Dispneia 5 27,8% 6 35,3% 0,632 

Dor torácica 5 27,8% 4 23,5% 1,000(a) 

Taquicardia 3 16,7% 5 29,4% 0,443(a) 
(a) Neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher. 

 

 

Tabela 24: Associação dos Sintomas com o Tabagismo 

 

Sintomas 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

que não 

fumam 

(n=12) 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

que fumam 

(n=23) 

p-valor do 

teste Qui-

Quadrado 

Erupção cutânea 7 58,3% 12 52,2% 0,728 

Prurido 7 58,3% 9 39,1% 0,279 

Rubor 5 41,7% 9 39,1% 1,000(a) 

Dispneia 3 25,0% 8 34,8% 0,709(a) 

Dor torácica 1 8,3% 8 34,8% 0,121(a) 

Taquicardia 2 16,7% 6 26,1% 0,685(a) 
(a) Neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher. 

 

 

Tabela 25: Associação dos Sintomas com o uso de bebidas alcoólicas 

 

Sintomas 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

que não 

consomem 

bebida 

alcoolica 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

que 

consomem 

bebida 

alcoolica 

p-valor do 

teste Qui-

Quadrado 
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(n=16) (n=19) 

Erupção cutânea 8 50,0% 11 57,9% 0,640 

Prurido 7 43,8% 9 47,4% 0,830 

Rubor 7 43,8% 7 36,8% 0,678 

Dispneia 6 37,5% 5 26,3% 0,478 

Dor torácica 4 25,0% 5 26,3% 1,000(a) 

Taquicardia 6 37,5% 2 10,5% 0,105(a) 
(a) Neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher. 

 

Tabela 26: Associação dos Sintomas com HAS 

 

Sintomas 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

que não tem 

HAS 

(n=24) 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

que tem 

HAS 

(n=11) 

p-valor do 

teste Qui-

Quadrado 

Erupção cutânea 14 58,3% 5 45,5% 0,478 

Prurido 10 41,74% 6 54,5% 0,478 

Rubor 10 41,74% 4 36,4% 1,000(a) 

Dispneia 8 33,3% 3 27,3% 1,000(a) 

Dor torácica 8 33,3% 1 9,1% 0,217(a) 

Taquicardia 5 20,8% 3 27,3% 0,685(a) 
(a)

Neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher. 

  

A Tabela 27 mostra associação dos sintomas com o protocolo mais utilizado pelos 

pacientes, o CDDP/DOCETAXEL.  Os sintomas erupção cutânea, rubor, dispneia, dor 

torácica e taquicardia não estão significativamente associados a aplicação do protocolo 

CDDP/DOCETAXEL.  Na comparação das proporções, foi constatada diferença 

significativa entre as proporções de prurido nos grupos que não usavam e que usavam o 

protocolo CDDP/DOCETAXEL. Enquanto 59,3% dos pacientes que não fizeram o 

protocolo CDDP/DOCETAXEL tiveram prurido, nenhum paciente que fez o protocolo 

CDDP/DOCE teve prurido, esta diferença é significativa sob o ponto de vista estatístico 

(p-valor=0,004). A razão de chances é incalculável.  

 

Tabela 27: Associação dos Sintomas com uso do protocolo CDDP/DOCE. 
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Sintomas 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

que não faz o 

protocolo  

(n=27) 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

que faz o 

protocolo 

(n=8) 

p-valor do 

teste Exato 

de Fisher 

Erupção cutânea 15 55,6% 4 50,0% 1,000 

Prurido 16 59,3% 0 0,0% 0,004 

Rubor 11 40,7% 3 37,5% 1,000 

Dispneia 7 25,9% 4 50,0% 0,226 

Dor torácica 6 22,2% 3 37,5% 0,396 

Taquicardia 8 29,6% 0 0,0% 0,154 

 

 

A Tabela 28 mostra associação dos sintomas com o medicamento mais utilizado 

pelos pacientes, a Oxaliplatina.  Os sintomas erupção cutânea, rubor, dispneia, dor 

torácica e taquicardia não estão significativamente associadas ao uso ou não uso de 

Oxaliplatina.  Na comparação das proporções, foi constatada diferença significativa entre 

as proporções de prurido nos grupos que não usaram e que usaram a Oxaliplatina. 

Enquanto 32,0% dos pacientes que não usaram Oxaliplatina tiveram prurido, 80,0% dos 

pacientes que usaram Oxaliplatina tiveram prurido, esta diferença é significativa sob o 

ponto de vista estatístico (p-valor=0,022). A razão de chances é igual a 8,5 e é 

significativa, já que seu intervalo de confiança (1,5; 49,5), não contém o valor 1. Estima-

se que a chance de um paciente que usa Oxaliplatina apresentar prurido é 8,5 vezes a 

chance de um paciente que não usa Oxaliplatina apresentar prurido.  

 

Tabela 28: Associação dos Sintomas com uso de Oxaliplatina. 

Sintomas 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

que não usa 

Oxaliplatina 

(n=15) 

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

pacientes 

que usa 

Oxaliplatin

a 

(n=10) 

p-valor do 

teste Exato 

de Fisher 

Erupção cutânea 12 48,0% 7 70,0% 0,285 

Prurido 8 32,0% 8 80,0% 0,022 

Rubor 9 36,0% 5 50,0% 0,474 
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Dispneia 10 40,0% 1 10,0% 0,120 

Dor torácica 7 28,0% 2 20,0% 1,000 

Taquicardia 6 24,0% 2 20,0% 1,000 

 

Dos 35 pacientes participantes do estudo, apenas 1 (2,9%) não realizou preparo 

prévio, 6 (17,1%) tiveram reação prévia e em 11 eventos,  existia um médico presente 

(31,4%).   

A tabela 29 a seguir traz as estatísticas do tempo de aparição dos sintomas e tempo 

de reversão dos sintomas. O tempo de aparição dos sintomas apresenta alta variabilidade 

(CV=1,0) na faixa de 5 a 120 minutos; Média de 26,7 minutos e mediana de 15 minutos. 

O tempo de reversão dos sintomas apresentou menor variabilidade, mas ainda alta 

(CV=0,42) na faixa de 7 a 60 minutos; com média de 31,6 minutos e mediana de 30 

minutos.  

 

Tabela 29: Principais sintomas do tempo de aparição e do tempo de reversão dos 

sintomas. 

Estatística 

Tempo de 

aparição dos 

sintomas (min)  

Tempo de reversão 

dos sintomas (min) 

Mínimo 5 7 

Máximo 120 60 

Mediana 15 30 

Média 26,7 31,6 

Desvio Padrão 26,8 13,4 

Coeficiente de 

Variação 1,00 0,42 

 

A Tabela 30 traz a distribuição de frequências das terapêuticas realizadas para o 

tratamento das reações de hipersensibilidade. 
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Tabela 30: Distribuição de frequências das terapêuticas realizadas para o 

tratamento das reações de hipersensibilidade 

Terapêutica F  % 

Pausa da QT 35 100,00% 

Verificação de sinais vitais 32 91,40% 

Difenidramina 50 mg 29 82,90% 

Hidrocortisona 300 mg 21 60,00% 

SF 0,9% 17 48,60% 

Retorno da medicação com a metade da velocidade 14 40,00% 

Suspensão QT 10 28,60% 

Oxigenoterapia 9 25,70% 

Ranitidina 50 mg 4 11,40% 

Hidrocortisona 500 mg 2 5,70% 

Dipirona 500 mg 2 5,70% 

Apenas observação 1 2,90% 

Captopril 25 mg 1 2,90% 

Internação 1 2,90% 
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A Figura 4 traz o resultado da análise de causalidade dos eventos adversos feita 

através do algoritmo de Naranjo. Segundo o algoritmo, 32 dos 35 casos são de causalidade 

definida pela quimioterapia. A saber, os dois casos de provável causalidade eram de um 

caso com dor torácica e hipertensão e outro caso com dor lombar.   O caso de causalidade 

duvidosa era de um paciente com ansiedade, dispneia, dor torácica e taquicardia.  

 

Figura 4: Resultado na análise de causalidade dos eventos adversos feita através do algoritmo de Naranjo. 

 

 

Não foram registrados casos de desistência do tratamento, nem de óbito. 

Entretanto o desfecho de ansiedade pós sintomas foi registrado em 13 casos (37,1%), e o 

agravo de quadro clínico ocorreu para 7 pacientes (20,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

Definida
91,4%

Provável
5,7%

Duvidosa 
2,9%
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5.1 Características sociodemográficas dos pacientes  

5.1.2 Sexo 

 

 Incidência do câncer em homens 

 

Os dados levantados no presente estudo sugeriram uma maior freqüência de 

homens com diagnóstico de câncer que apresentaram reações de hipersensibilidade, 

totalizando 60%. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (2020),  ainda para o ano de 2020, são 

esperados 309.750 mil casos novos de câncer em homens no Brasil. Dentre esses, a 

neoplasia maligna mais esperada (excetuando-se pele não melanoma) é a de próstata com 

29,2% dos novos casos seguida pela neoplasia de cólon e reto, com taxa de incidência 

aproximada de 9,1% e neoplasias de traqueia, brônquio e pulmão, com taxa de incidência 

estimada de 7,9%.  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), criada 

em Agosto de 2019, visa promover a prevenção de saúde do homem. Contudo, estudos 

recentes apontam para a necessidade de maior diálogo relacionado aos sentimentos dos 

homens frente ao adoecimento e à cultura social e laboral (BRASIL, 2019). 

Sabe-se que os homens apresentam uma certa dificuldade em buscar assistência 

médica, seja devido ao medo, ou por questões de trabalho.   

Wynter, Wilson, Thean, Bei, & Fisher, (2018) corroboram essa afirmação dizendo 

que tais fatores culturais contribuem com a prevalência de desinformação entre os 

homens, os quais costumam acreditar que são invulneráveis ou que precisam exercer o 

papel de provedor familiar. 

O Ministério da Saúde (MS) aponta que essas crenças podem ocasionar na redução 

da procura por serviços de saúde contribuindo para o aumento dos gastos ao contribuinte 

e ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de elevar os índices de mortalidade do gênero 

masculino (Brasil, 2009; Vasconcelos & Frota, 2018). 
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Acredita-se então, que todos esses fatores estejam relacionados ao maior 

acometimento de doenças crônicas não transmissíveis como o câncer, no sexo masculino, 

como apresenta o estudo. 

 

5.1.3 Idade 

 

 O estudo apontou uma predominância de faixa etária entre 49 a 69 anos de 

pacientes com câncer em tratamento quimioterápico (54,6%), sendo predominantemente 

adultos e idosos. 

 

 O envelhecimento, imunossenescência e câncer 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2020), o Brasil será o sexto país do 

mundo com o maior número de pessoas idosas até 2025. Esse aumento do número de 

idosos pode gerar um impacto socioeconômico no país, como já se tem observado em 

outros lugares do mundo, visto que a maioria dos idosos atinge a terceira idade com 

comorbidades associadas, dentre elas, o câncer. 

O envelhecimento saudável está relacionado, pelo menos em parte, com a função 

adequada do sistema imunológico. Isso porque já foi relatado que, com o envelhecimento, 

algumas mudanças desse sistema são observadas, como a diminuição da percentagem e 

do repertório de células T pela involução tímica, acúmulo de células T de memória por 

infecções crônicas, compensação do número de células T naïve por proliferação 

homeostática, diminuição da capacidade de proliferação das células T frente a um 

estímulo, encurtamento dos telômeros, senescência replicativa das células T, e 

inflammaging, além do acúmulo de células mieloides supressoras (ALVES E BUENO, 

2019). 

 

A imunossenescência foi definida inicialmente como um conjunto de alterações 

que ocorrem na resposta imune, de acordo com o envelhecimento, sendo um sinônimo de 

imunodegeneração. Isso porque foi considerado que o sistema imune entrava em colapso 
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com o avanço da idade, visto o aumento da suscetibilidade desses indivíduos às doenças 

infecciosas e ao desenvolvimento do câncer, a diminuição da produção de anticorpos 

contra antígenos específicos, o aumento de autoanticorpos, a diminuição da proliferação 

de linfócitos T e a involução tímica (PAWELEC, 1999). 

Com o envelhecimento, há, durante a hematopoiese na medula óssea, a tendência 

de aumento da linhagem mieloide, o que pode favorecer o acúmulo de células mieloides 

supressoras. Essas células têm capacidade de suprimir a proliferação e a função de células 

T, além de produzir citocinas pró-inflamatórias. (ALVES E BUENO, 2019; THOMAN 

E WEIGLE, 1989). 

Os idosos estão mais propensos a desenvolverem RAMs, devido à motivos 

pessoais e fisiológicos, como: dificuldade em lembrar-se do regime terapêutico, tomando 

mais medicamentos orais do que o que fora prescrito (overdose), ou tomando a menos 

(subdose). Destacam-se também a redução do fluxo sanguíneo e motilidade do trato 

gastrointestinal, que levam à absorção mais lenta dos medicamentos, como um anti-

histamínico, por exemplo. POLIVICH E WHITFORD (2009); SILVA E ROSELINO 

(2003). 

Logo, conclui-se que os idosos estão mais estão mais propensos a alterações 

genéticas que contribuem para o desenvolvimento o câncer, bem como a desenvolver 

infecções e reações adversas.   

 

5.1.4 Escolaridade 

 

Em relação à escolaridade, 57,1% dos pacientes apresentaram mais que 7 anos de 

estudo. A variável escolaridade apresenta uma importância significativa para o sucesso 

no tratamento do paciente, visto que as informações cedidas pelo Enfermeiro na consulta 

de Enfermagem em relação aos cuidados, toxicidades e uso dos medicamentos orais 

precisam ser compreendidas e assimiladas para o bom andamento do tratamento do 

paciente. Assim, pode-se destacar a importância da orientação para o autocuidado para os 

pacientes através de consultas de enfermagem com educação em saúde holística, focando 

a totalidade do ser, as comorbidades, suas relações sociais, rede de apoio, cuidados com 

a pele, com a higiene, medidas de controle de infecção, checagem da temperatura 
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corporal, tornando o indivíduo ativo no processo do seu tratamento oncológico, fatores 

que contribuem diretamente para a promoção da saúde do paciente.  

Ainda, segundo reforçam Passos e Crespo (2011), a consulta de Enfermagem deve 

ter um caráter investigativo e educador, procurando investigar algum possível histórico 

de alergia a medicamentos e alimentos, comorbidades e medicações de uso contínuo e 

eventual. O profissional deve, ainda, orientar a família quanto ao protocolo ao qual o 

paciente será submetido, os principais cuidados a serem tomados durante o tratamento, 

bem como o nível de risco de surgimento de reações adversas. Ainda, o paciente e família 

deverão ser orientados à notificar à equipe qualquer sintomas durante a infusão dos 

medicamentos. 

Silva et al (2009) destacam a importância do autocuidado e cuidado de si, 

permitindo que a enfermagem oriente o indivíduo a se adaptar ao meio ambiente, bem 

como, auxiliá-lo, respeitando a sua vivência, nos cuidados com a sua saúde. 

 

Tabagismo e etilismo como fatores de risco para o desenvolvimento do câncer 

 

No presente estudo, entre os participantes, 65,7% relataram ser tabagistas. Esta 

evidência revela o impacto que o tabagismo apresenta na saúde pública.  

Segundo dados do INCA (2020), o tabagismo é reconhecido como uma doença 

crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. É 

ainda, considerada uma doença de origem pediátrica, pois cerca de 80% dos fumantes de 

hoje, conheceram o cigarro antes dos 18 anos de idade e tornaram-se dependentes antes 

dos 19 anos de idade. É também o principal fator de risco para o desenvolvimento de ao 

menos, 12 tipos de câncer. 

De acordo com a Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), o tabagismo integra o grupo de transtornos 

mentais e comportamentais em razão do uso de substância psicoativa. Ele também é 

considerado a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoces em todo o 

mundo.                            

https://www.inca.gov.br/tabagismo#1
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A Organização Mundial da Saúde (2020) aponta que o tabaco mata mais de 8 

milhões de pessoas por ano. A OMS afirma ainda que cerca de 80% dos mais de um 

bilhão de fumantes do mundo vivem em países de baixa e média renda onde o peso das 

doenças e mortes relacionadas ao tabaco é maior. 

 

Fumo passivo como fator de risco para o desenvolvimento do câncer 

 

A Organização Mundial da Saúde (2020) afirma que mais de 7 milhões das mortes 

ocasionadas pelo tabagismo resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1,2 

milhão é o resultado de não-fumantes expostos ao fumo passivo. 

Destacamos que 2 dos pacientes participantes da pesquisa afirmaram nunca ter 

feito uso de cigarro, mas sim terem sido fumantes passivos. Esse fato revela a magnitude 

do problema a respeito do fumo passivo como um fator de risco importante para o 

desenvolvimento do câncer. 

Corroborando esse achado, a OMS (2020), afirma que não existe um nível seguro 

de exposição ao fumo passivo de tabaco. Sendo assim, todo aquele exposto ao fumo, pode 

desenvolver algum tipo de doença. Nos adultos, o fumo passivo causa graves doenças 

cardiovasculares e respiratórias, incluindo doenças coronárias e câncer de pulmão. Nos 

bebês, aumenta o risco de síndrome da morte súbita do bebê. Nas mulheres grávidas, 

causa complicações na gravidez e baixo peso ao nascer.  

  

Mecanismos moleculares da carcinogênese induzida pelo fumo 

  

Acredita-se que o mecanismo carcinogênico mais importante seja a formação de 

ligações estáveis do tipo covalente com o DNA, que causa mutações permanentes em 

seqüências gênicas de importância, como oncogenes e genes supressores de tumor. A 

maior parte desses carcinógenos é metabolizada pela via do citocromo P450, sendo 

convertidos a formas moleculares polares altamente hidrossolúveis. Algumas dessas 
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formas intermediárias apresentam alta reatividade com o DNA, resultando na formação 

de complexos de adição, supostamente o mecanismo central da carcinogênese. Cerca de 

50 componentes são fatores carcinógenos em humanos, como hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos e N-nitrosaminas, aparentemente os de maior importância na gênese tumoral 

(SECRETAN et al, 2009). 

 

Etilismo como fator de risco para o desenvolvimento do câncer 

 

 No presente estudo, (54,3%) dos participantes relataram hábitos etílicos.  

Segundo o INCA (2019), o consumo de bebidas alcoólicas aumenta o risco de 

desenvolver diferentes tipos de câncer como  câncer de boca, 

faringe, laringe, esôfago, estômago, fígado, intestino (cólon e reto) e mama. Para a 

prevenção de câncer não há níveis seguros de ingestão. Além disso, a combinação de 

álcool com tabaco aumenta a possibilidade do surgimento desse grupo de doenças. O 

etanol tem o efeito cancerígeno sobre as células e, quando chega ao intestino, pode 

funcionar como solvente, facilitando a entrada de outras substâncias carcinogênicas nas 

células para dentro da célula. É importante destacar que há uma evidente relação dose-

resposta entre o consumo de bebidas alcoólicas e o risco de câncer. Ou seja, quanto maior 

a dose ingerida e o tempo de exposição, maior será o risco de desenvolver os tipos de 

cânceres já citados. 

Ao contrário do tabagismo, cuja prevalência na população brasileira mostra 

tendência decrescente nas últimas décadas (Wünsch Filho et al., 2010), o consumo de 

bebidas alcoólicas mantém-se estável, de acordo com dados do primeiro quinquênio da 

década passada (WHO, 2011). 

Após o tabagismo e os agentes infecciosos responsáveis por infecções crônicas, o 

álcool é a mais importante causa conhecida de câncer em humanos. Embora considerando 

que no contexto dos estudos epidemiológicos as mensurações do padrão de consumo de 

álcool são estimativas aproximadas, Boffetta et al. (2006) estimaram que o consumo de 

álcool seria responsável por 5,2% das mortes por câncer de homens e 1,7% de mulheres 

no mundo. 

https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-boca
https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-laringe
https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-esofago
https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-estomago
https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-figado
https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-intestino
https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama
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Mecanismos moleculares da carcinogênese induzida pelo álcool 

 

Boffetta & Hashibe (2006) afirmam que os estudos epidemiológicos estimam a 

dimensão do risco envolvido na associação entre uma exposição e um desfecho. O 

consumo de álcool está relacionado a outras variáveis, entre as quais a mais relevante é o 

tabagismo. De fato, os mecanismos pelos quais o álcool atua como carcinogênico não são 

completamente conhecidos. Em estudos com modelos animais, o etanol não demonstrou 

efeito carcinogênico. Para os tecidos com contato direto com as bebidas alcoólicas 

considera-se que o etanol agiria como um solvente, facilitando a penetração de agentes 

cancerígenos contidos, por exemplo, no tabaco. Todavia, embora esse mecanismo possa 

explicar o sinergismo entre consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo, não permite 

inferências sobre o risco, mesmo que modesto, observado na incidência desses tumores, 

entre os não tabagistas. 

Alguns estudos mostraram que o risco de câncer entre os consumidores de álcool 

é modulado por fatores genéticos. O consumo de bebidas alcoólicas resulta na exposição 

ao acetaldeído, derivado da própria bebida e formado endogenamente. O acetaldeído é 

uma substância genotóxica metabolizada pela enzima aldeidodesidrogenase (ALDH). 

Portadores heterozigóticos de genes que modulam essa enzima, com cerca de 10% de 

atividade enzimática, acumulam acetaldeído e têm risco aumentado de tumores de cabeça, 

pescoço e esôfago em relação aos indivíduos homo zigóticos. Também foi possível 

observar que o acetaldeído pode danificar células-tronco do sangue, quebrando as 

moléculas de DNA dessas células, levando assim a um rearranjamento aleatório dos 

cromossomos. (SECRETAN et al, 2009; IARC, 2012).  

 Em síntese, esse é um assunto que demanda mais estudos, entretanto medidas de 

controle ao abuso do álcool devem ser estimuladas. Reduzir a taxa de doenças atribuíveis 

ao consumo de tabaco e álcool é uma das prioridades de saúde pública e vem sendo 

discutida mundialmente pela Organização Mundial da Saúde.  

 

5.2 Características clínicas dos pacientes 
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5.2.1 Comorbidades dos pacientes como fatores de risco para o surgimento de reações 

 

 Dentre as comorbidades apresentadas pelos pacientes, destacaram-se: Hipertensão 

arterial sistêmica (31,4%), alergias prévias (11,4%), Diabetes Mellitus (8,6%), 

Cardiopatias (5,7%), Trombose venosa (5,7%), Doença Pulmonar obstrutiva crônica 

(2,9%).  

Destaca-se que devido a amostra estatisticamente pequena, não foi possível fazer 

inferências acerca da correlação entre as comorbidades dos pacientes e o surgimento de 

reações de hipersensibilidade. 

Além do conhecimento acerca dos principais medicamentos que podem 

desencadear reações de hipersensibilidade, a equipe de saúde deve ter conhecimento 

acerca de outros fatores de risco importantes, como idade, histórico de reações prévias a 

tratamentos, as comorbidades dos pacientes, como doenças respiratórias crônicas, 

doenças cardiovasculares e infecções.  

Passos e Crespo (2011), corroboram a afirmação acima, destacando os principais 

fatores de risco para o surgimento de reações adversas a medicamentos, que devem ser 

levados em consideração. São eles: o estado geral do indivíduo, e a real necessidade do 

uso do medicamento em relação ao custo/ benefício da exposição ao fármaco. Destacam 

ainda, que é indispensável o acompanhamento clínico rigoroso dos pacientes pertencentes 

a este grupo, por equipes treinadas e capacitadas em diagnosticar precocemente e tratar 

corretamente os quadros de reação adversa. 

De acordo com Gomes e Reis (2001), constituem-se grupos de maior 

vulnerabilidade a reações: as crianças e neonatos, gestantes, mulheres e idosos. 

A carga tumoral elevada também considerada um fator de risco para reações 

infusionais do tipo síndrome de libertação de citocinas, em particular no caso de utilização 

dos anticorpos monoclonais. Nestes casos, é importante reduzir a velocidade de infusão 

(ROSELLÓ et al, 2017). 

 

5.2.2 Modalidade de tratamento 
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Considerando as respostas de maior frequência e predomínio, em relação à 

modalidade de tratamento, pôde-se verificar que os pacientes tipicamente estavam em 

tratamento paliativo (48,6%). 

A Quimioterapia paliativa é uma modalidade de tratamento onde o uso combinado 

das medicações não objetivam a cura ou remissão da doença, e sim o controle dos sinais 

e sintomas que são exacerbados com o crescimento do tumor (BONASSA E GATO, 

2012). 

Desse modo, acredita-se que reduzindo o volume tumoral, diminui-se assim os 

sintomas experimentados pelos pacientes com câncer em estágio avançado, como dor e 

sangramentos. 

 

5.2.3. Diagnósticos mais comuns: pulmão e cólon e reto 

 

 Dentre os diagnósticos mais comuns entre os pacientes, tiveram destaque o de 

pulmão e o de cólon e reto. 

 Esses dados são corroborados pelo Instituto Nacional do Câncer (2020), que 

afirma que os cinco tipos de câncer mais freqüentes na população masculina para os 

próximos três anos devem ser os de próstata, cólon e reto, pulmão, estômago e câncer de 

boca.  

  

5.2.4 Principais quimioterápicos relacionados às reações de hipersensibilidade 

demonstradas no estudo 

 

 Os principais protocolos de tratamento antineoplásico aos quais os pacientes 

apresentaram reações foram o CDDP/Docetaxel (22,9%), o Carbo/ Taxol (17,1%), e o 

FOLFOX (14,3%). 
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 Quanto aos principais quimioterápicos responsáveis pelo desencadeamento das 

reações de hipersensibilidade foram a Oxaliplatina (28,6%), Docetaxel (22,9%) e 

Paclitaxel (20,0%). E essas reações ocorreram predominantemente nos ciclos 1 e 2 de 

tratamento (68,5%), corroborando com as afirmações da Literatura científica a respeito 

do tema.  

Segundo o Australian Department Of Health And Age Care (2001), o primeiro 

passo para se identificar uma suspeita de RAM é distingui-la dos erros de medicação. 

Estes consistem em desvios no processo de tratamento, incluindo erros de prescrição, 

transcrição da prescrição, dispensação, administração ou monitoria. Todavia, RAM 

advindas de erros de tratamento farmacológico acontecem e são consideradas previsíveis. 

 Desse modo, todas as prescrições médicas de Quimioterapia foram conferidas de 

acordo com o cálculo de superfície corporal, para averiguar se havia alguma discrepância 

relacionada à dose dos medicamentos. Em todas as prescrições (100%) as doses prescritas 

estavam corretas.  

 

Oxaliplatina  

 

A Oxaliplatina é um medicamento derivado dos compostos de platina de terceira 

geração eficaz para o tratamento de câncer colorretal (Watakabe, Kawano e Ogawa, 

2011). 

É um quimioterápico amplamente utilizado no tratamento de câncer 

gastrointestinais e outras neoplasias. Entretanto, reações de hipersensibilidade a esta 

droga são freqüentes e podem representar um grande problema na prática clínica, pois 

podem limitar o uso dessa medicação no tratamento das neoplasias nas quais têm sua 

eficácia comprovada (ROGERS et al, 2019).  

Quanto à incidência, apresentam uma taxa de reações de hipersensibilidade de 0,5 

a 25%. As manifestações clínicas mais comuns são: tosse, prurido, rush cutâneo, febre, 

calafrios (ROGERS et al, 2019). 

As reações de hipersensibilidade a sais de platina são frequentemente mediadas 

por IgE e associam-se a exposições repetidas aos fármacos, sendo mais comuns de 



87 
 

ocorrerem entre o 6º e 8º ciclos de administração. A pré-medicação não impede o 

reaparecimento de uma reação de hipersensibilidade, e cerca de metade dos doentes que 

são re-expostos ao fármaco sofrem de hipersensibilidade (CASTELLS, 2012). 

Ou seja, quanto mais exposto o paciente for à droga, maiores as chances de 

desenvolver uma reação alérgica, ou de hipersensibilidade. 

 Um estudo (Watakabe et al, 2011) identificou que o número de ciclos aos quais o 

paciente é exposto e a dose acumulada é um fator de risco para o desenvolvimento de 

reações de hipersensibilidade.  

De acordo com Roger et al (2019), os enfermeiros desempenham um papel 

integral na administração de Oxaliplatina; portanto, eles precisam ser bem educados na 

prevenção, detecção e gerenciamento de reações de hipersensibilidade. 

 

Docetaxel  

 

As reações de hipersensibilidade aos taxanos são comuns e ocorrem habitualmente 

nos primeiros minutos do 1º ou 2º ciclos, o que é mais compatível com um mecanismo 

não alérgico, encontrando-se também descrita reatividade cruzada neste grupo de 

fármacos. (Joaquim, Silva e Cadinha, 2017). 

A pré-medicação com anti-histamínicos e corticoides e a redução do ritmo de 

infusão têm vindo a reduzir a taxa de reações e a sua gravidade (<10% paclitaxel e 

docetaxel) (CASTELLS, 2009). 

As reações infusionais a taxanos são do tipo anafilactóide, associadas a liberação 

inespecífica de histamina e triptase pelos mastócitos, e ocorrem frequentemente nas 

primeiras infusões do fármaco, logo no início da infusão. Apesar da pré-medicação, cerca 

de 40% dos doentes sofrem reações ligeiras e 1-2% reações graves. As reações infusionais 

aos taxanos podem ser prevenidas pela redução do ritmo de infusão em administrações 

posteriores. Perante reações graves a taxanos, a re-infusão não controlada não deve ser 

tentada.  

Conforme afirma Caiado (2016), aos sintomas comuns em reações de 

hipersensibilidade, também pode associar-se a dor lombar intensa.  A incidência de 
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reações de hipersensibilidade é de 3.5 a 16.5% em doentes pré-medicados. Essas reações 

têm sido comumente atribuídas ao co-solvente do fármaco (polisorbato-80). 

 

Paclitaxel 

 A taxa de reações infusionais ao Paclitaxel pode atingir os 30% na ausência de 

pré medicação, sendo grave em 2 a 4%. As reações têm sido comumente associadas ao 

solvente do fármaco - Cremophor EL (CASTELLS, 2012).  

As reações de hipersensibilidade aos taxanos são comuns e ocorrem habitualmente 

nos primeiros minutos do 1º ou 2º ciclos. A pré-medicação com anti-histamínicos e 

corticoides reduz consideravelmente a incidência de reações infusionais, pelo que está 

recomendada em todos os tratamentos com esta classe de fármacos, com excepção do 

nab-paclitaxel (CASTELLS, 2008; ROSELLÓ ET AL, 2017). 

 

 

5.2.5 Manifestações clínicas e diagnóstico das reações 

 

Os sintomas dermatológicos se mostraram os mais freqüentes sintomas, 

acometendo 71,4% dos pacientes, destacando-se erupção cutânea e o prurido, com 

frequências de 54,3% e 45,7%, respectivamente.  Em seguida vem o rubor (sintoma 

endócrino), frequente em 40,0% dos pacientes. Sintomas cardiovasculares tiveram uma 

frequência de 37,1% e sintomas respiratórios, 34,3%.  De sintomas psiquiátricos, do SNC 

e do sistema músculo esquelético, houve registro de Ansiedade (20,0%). Vertigem 

(14,3%) e dor lombar (14,3%), respectivamente. Não há diferença significativa entre as 

distribuições nos grupos feminino e masculino de quase todas as variáveis. 

Segundo explicam Joaquim, Silva e Cadinha (2017), a imunoalergologia tem 

ganho destaque crescente na área de Oncologia, como um ramo de ciência que mudou 

hipóteses em explicações racionais e que permitiu conhecer os mecanismos imunológicos 

envolvidos no câncer e desenvolver melhores armas no diagnóstico e no tratamento. O 

surgimento de reações de hipersensibilidade durante e após a infusão de drogas 

antineoplásicas deve ser foco de estudo nos próximos anos, devido às recentes 
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descobertas de novas drogas a cada ano. Desse modo, os profissionais oncologistas devem 

estar sempre atualizados e devidamente instrumentalizados para atender aos pacientes 

oncológicos. 

Os critérios comuns de terminologia para eventos adversos em Oncologia 

desenvolvido em 2017 pelo Instituto Nacional de Câncer descrevem que há uma 

infinidade de sintomas que podem indicar uma possível reação aguda à infusão. 

Entretanto, os sintomas de hipersensibilidade mais comuns incluem prurido, urticaria, 

calafrios, dor de cabeça, artralgias e mialgias, dor no local do tumor, sintomas 

gastrointestinais, náusea ou sintomas respiratórios (dispneia, tosse e broncoespasmo).  

Para o diagnóstico de reações de hipersensibilidade, a realizar sempre 4 semanas 

depois do episódio, são realizados testes in vivo como testes cutâneos e testes de 

provocação, com utilização de doses crescentes do fármaco, e testes in vitro, no entanto 

a ausência de alérgenos padronizados para o diagnóstico dificulta a terapêutica. A 

determinação de IgE específica para platinas e o teste de desgranulação de basófilos ainda 

dão resultados controversos (JOAQUIM, SILVA E CADINHA, 2017). 

Entretanto, o serviço de Oncologia do Instituto Nacional de Câncer, não dispõe 

desses testes, sendo assim, o diagnóstico das reações de hipersensibilidade é clínico, de 

acordo com as características clínicas apresentadas pelos pacientes. 

De acordo com Bonassa e Santana (2005), uma vez identificados os sinais ou 

sintomas de uma reação, a quimioterapia deverá ser imediatamente interrompida, sendo 

o acesso venoso mantido através de hidratação com soroterapia. Quando a reação é do 

tipo local, a simples pausa do medicamento já resulta na melhora dos sintomas. 

Entretanto, é importante salientar que infusões posteriores deverão ser infundidas mais 

lentamente e precedidas de protocolo com anti-histamínicos. Reações sistêmicas 

necessitam de intervenção rápida e eficaz. 

Zetka (2012) sugeriu que todas as terapias anticancerígenas, quer seja 

quimioterapia, anticorpos monoclonais ou novos agentes, têm o potencial de causar uma 

reação relacionada à infusão. Desse modo, se faz essencial desenvolver uma compreensão 

abrangente dos sintomas que podem ser apresentados e as estratégias de gestão para 

promover o reconhecimento e intervenção médica imediata para minimizar as 

complicações. Certas classes de quimioterapia apresentam um potencial maior de causar 

uma reação relacionada à infusão como os anticorpos monoclonais, como o Rituximab, 
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um anticorpo monoclonal amplamente utilizado para tratamento dos Linfomas, que pode 

apresentar uma taxa de até 50% de reações durante a primeira infusão. Entretanto, esse 

medicamento apresentou uma taxa inferior de incidência no presente estudo, devido ao 

fato de durante a fase da coleta de dados, os leitos da Hematologia terem sido fechados 

devido à falta de profissionais médicos e Enfermeiros.  

Os anticorpos monoclonais são habitualmente responsáveis por reações 

relacionadas com a infusão (> 10% dos doentes), que parecem associar-se à carga tumoral 

e à administração ou liberação de citocinas, sendo estas mais frequentes durante os 

primeiros ciclos. As reações de hipersensibilidade são menos frequentes com estes 

fármacos e podem ser mediadas por anticorpos ou células (JOERGER, 2012). 

 

5.2.6 Tipos de reações  

 

 Quanto aos tipos de reações de hipersensibilidade apresentadas pelos pacientes do 

estudo, 85,7 % foram predominantemente alérgicas, 8,6% foram do tipo síndrome de 

liberação de Citocinas e 5,7% do tipo anafilaxia.  

 Quanto aos graus das reações, 85,7 % foram predominantemente grau 1, 20,0% 

foram grau 2 e os demais 20,0% grau 3.  

 Segundo Buzaid, Hoff e Maluf (2009), as reações de hipersensibilidade do tipo 

1 são provocadas pela ligação da droga às moléculas de IgE específicas. Estas se ligarão 

aos receptores Fc dos mastócitos sensibilizados, com ativação do processo de 

desgranulação e liberação de substâncias vasoativas, provocando vasodilatação, 

exsudação e quadros como: angioedema, urticária, broncoespasmo e anafilaxia.  

 O enfermeiro deve ser conhecedor de todos esses eventos adversos, tanto os 

desejáveis quanto os indesejáveis, a fim de ser apto a reconhecê-los previamente para 

assim poder traçar a melhor conduta clínica. Foi observado, durante a prática atendendo 

a esses pacientes, que esses eventos trazem consigo tamanho medo e ansiedade, podendo 

resultar até mesmo em abandono do tratamento por medo do evento ocorrer novamente.  

Desse modo, é importante ressaltar que o enfermeiro oncológico tem papel 

fundamental no manejo dessas reações, seja na avaliação de risco do paciente ou, na 
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instituição de medidas profilátias e no monitoramento, gerenciamento e acompanhamento 

dessas reações (KEMP, LOCKEY E SIMONS, 2008). 

 

5.2.7 Tratamento e gerenciamento dos sintomas 

 

Dos 35 pacientes, apenas 1 (2,9%) não realizou preparo prévio, 6 (17,1%) tiveram 

uma reação prévia ao mesmo medicamento e em 11 intercorrências havia um médico 

presente (31,4%).   

A tabela 22 a seguir traz as estatísticas do tempo de aparição dos sintomas e tempo 

de reversão dos sintomas. O tempo de aparição dos sintomas apresenta alta variabilidade 

(CV=1,0) na faixa de 5 a 120 minutos; Média de 26,7 minutos e mediana de 15 minutos. 

O tempo de reversão dos sintomas apresentou menor variabilidade, mas ainda alta 

(CV=0,42) na faixa de 7 a 60 minutos; com média de 31,6 minutos e mediana de 30 

minutos.  

 Dentre as principais terapêuticas administradas aos pacientes, destacaram-se: 

pausa da administração do medicamento em 100% dos casos, verificação dos sinais vitais 

em 91,4% dos casos. 

 Quanto aos medicamentos administrados, foram em 82,90 % dos casos Difenidrin 

na dose de 50 mg, Hidrocortisona na dose de 300 mg (60% dos casos), Ranitidina 50 mg 

(11,40%), Dipirona 500 mg (5,7%), Captopril 25 mg (2,90%). 

 25,70% dos pacientes tiveram queda na saturação de Oxigênio e necessitaram de 

Oxigenoterapia, enquanto em 2,90% dos casos foi necessária apenas observação do 

paciente.  

 Após o controle dos sinais e sintomas e melhora dos pacientes, os enfermeiros 

retornaram à infusão dos medicamentos com a metade da velocidade de infusão anterior 

(40% dos pacientes).  

28,6% dos pacientes tiveram seu ciclo de Quimioterapia suspensos pelo Médico. 

Esse valor é bem alto levando em conta a gravidade para o controle da doença devido ao 

interrompimento do tratamento.  
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Apenas 1 paciente (2,9%) necessitou de internação para acompanhamento do 

quadro clínico.  

Destaca-se que a terapêutica empregada pelos enfermeiros do setor se mostrou 

alinhada com a Literatura científica, e principais Guidelines da Oncology Nursing Society 

e Sociedade Europeia de Medicina Oncológica, mesmo com todas as fragilidades do 

serviço público de saúde. Para o tratamento das reações leves, a literatura é bem 

consensual em relação aos medicamentos que devem ser utilizados. São os 

antihistamínicos bloqueadores do receptor de Histamina H1 E H2 como Difenidramina e 

Ranitidina e Corticosteróides, Dexametasona ou Hidrocortisona, administrados de acordo 

com a prescrição médica e protocolos existentes na instituição (Roselló et al, 2017).  

As diretrizes da Oncology Nursing Society (ONS) de 2019 para o gerenciamento 

da hipersensibilidade e anafilaxia exigem a interrupção imediata da infusão de 

quimioterapia, mantendo uma linha intravenosa com solução salina normal ou outra 

solução apropriada. O Enfermeiro deve ficar com o paciente enquanto outro membro da 

equipe notifica o médico e a equipe de emergência, se necessário. Se a reação ocorrer fora 

do ambiente hospitalar, o serviço médico de emergência local deve ser notificado. O 

paciente deve ser colocado em decúbito dorsal, se possível, e os sinais vitais monitorados 

a cada 2 minutos até que o paciente esteja estável, a cada 5 minutos por mais 30 minutos 

e a cada 15 minutos a partir de então. O oxigênio deve ser administrado, se necessário, e 

o enfermeiro deve antecipar a necessidade de ressuscitação cardiopulmonar. Os 

medicamentos de emergência podem incluir epinefrina, corticosteróides e agentes 

bloqueadores H1 e H2. Como gerenciar uma reação de hipersensibilidade pode ser 

assustador para funcionários, pacientes e familiares, os enfermeiros devem fornecer apoio 

emocional. A documentação precisa do evento é essencial. (ONS, 2019). 

Entretanto, destaca-se a importância de um protocolo institucional específico para 

o manejo dessas reações para nortear e uniformizar a conduta clínica do atendimento aos 

pacientes. A importância de vias ou protocolos clínicos estabelecidos para o 

gerenciamento de reações de hipersensibilidade não pode ser superestimada. Conjuntos 

de pedidos padronizados podem garantir a resposta clínica e direcionar o tratamento do 

paciente de maneira ordenada. Os enfermeiros de oncologia devem conhecer os 

medicamentos que apresentam maiores riscos aos pacientes, conhecer a sua fisiopatologia 

e manejo dos sinais e sintomas. Se não existir um protocolo permanente em uma 

instituição, os enfermeiros devem advogar por um (LENS E TIMONEY, 2016). 
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Um fato que merece destaque neste estudo, é a ausência de um médico 

Oncologista exclusivo para o serviço de Quimioterapia do INCA 1.  A figura do médico 

é alcançável, mas não permanente, o que implica uma série de reflexões e discussões 

baseadas na assistência dos pacientes durante as intercorrências. Sendo assim, no 

momento em que surge uma reação de hipersensibilidade, geralmente dentro dos 

primeiros minutos do início da infusão das drogas, o profissional que está na linha de 

frente do cuidado, em todo o momento ao lado do paciente, é o Enfermeiro, logo ele 

precisa avaliar assertivamente as medidas a serem tomadas no manejo do paciente, até 

que o médico tenha acesso ao serviço, respaldado de acordo com as leis do Conselho 

Federal de Enfermagem e protocolos institucionais.  

De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de Junho de 1986, no seu artigo 11, são 

atividades privativas do Enfermeiro: cuidados de enfermagem de maior complexidade 

técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões 

imediatas; prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e 

em rotina aprovada pela instituição de saúde (COFEN, 1986). 

Corroborando com os achados do estudo, as evidências científicas demonstram 

que o enfermeiro tem um papel preponderante nos cuidados à pessoa com reações de 

hipersensibilidade à terapêutica antineoplásica, atuando em diversas áreas de intervenção, 

por ser o profissional que está na linha de frente do cuidado, que administra os fármacos 

e acompanha todo o processo de tratamento. Assim, é fundamental que o enfermeiro que 

intervém na administração desta terapêutica tenha uma adequada preparação para a 

obtenção de resultados positivos na abordagem dessas reações (VOGEL, 2010).  

Para o tratamento das reações leves, a literatura é bem consensual em relação 

aos medicamentos que devem ser utilizados. São os antihistamínicos bloqueadores do 

receptor de Histamina H1 E H2 como Difenidramina e Ranitidina e Corticosteróides, 

Dexametasona ou Hidrocostisona, administrados de acordo com a prescrição médica e 

protocolos existentes na instituição (SILVA et al 2015; ROSELLÓ et al, 2017). 

Em casos de reação grave, como choque anafilático, é preconizado o uso de 

Adrenalina na dose de 0,01 mg/kg segundo a análise do comitê de especialistas da 

Sociedade Europeia de Medicina Oncológica (ROSELLÓ et al, 2017).  

De acordo com Bonassa e Santana (2005), as reações de hipersensibilidade 

controladas rapidamente com todas as medidas adequadas, não contra-indicam a re- 
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administração da droga, porém apenas após a remissão completa do quadro e 

restabelecimento geral do paciente. O começo da infusão deverá ser realizado de maneira 

mais lentificada, verificando-se os sinais vitais constantemente. Se nas aplicações 

posteriores houver novo caso de reação mesmo com o protocolo antialérgico 

administrado, medidas de dessensibilização deverão ser adotadas para garantir a 

segurança do paciente.  

No estudo de Jakel, Carsten, Carino e Braskett (2016), onde a experiência do 

centro médico da Universidade da Califórnia na prática de dessenssibilização, é relatada, 

há um destaque para a importância da presença de um médico alergista desde a avaliação 

inicial do paciente e durante todo o processo de administração do protocolo de 

dessenssibilização. Os autores descrevem também que o paciente deve estar internado 

numa unidade de terapia intensiva, monitorizado, com um enfermeiro exclusivo aos seus 

cuidados e com todo o material de emergência à disposição. A presença de um 

fisioterapeuta também é fundamental para avaliação e manutenção da ventilação do 

paciente.  

Portanto, observa-se que ter conhecimento sobre as reações de 

hipersensibilidade e consciência dos riscos que representam, permite aos enfermeiros e 

restantes profissionais de saúde uma atuação adequada, otimizando a segurança do doente 

e minimizando as complicações (ZETKA, 2012; GALLIMORE, 2016). 

O reconhecimento imediato dos sinais e sintomas das reações de 

hipersensibilidade é crucial para a intervenção precoce e o resultado ideal do paciente. Os 

enfermeiros da oncologia devem avaliar os pacientes quanto ao risco aumentado com uma 

avaliação completa antes, durante e após a administração do medicamento. É 

imprescindível a monitorização dos sinais vitais antes e após a infusão.  

Segundo Menon et al, (2005) essas reações constituem um problema importante 

na prática do profissional de saúde, pois são causas significativas de hospitalização e 

aumento da internação, e até mesmo de óbito. Além disso, afetam negativamente a 

qualidade de vida do paciente, contribuindo para que ele perca a confiança nos 

profissionais de saúde envolvidos, e aumentando os custos, uma vez que atrasam os 

tratamentos. 

Existem vários protocolos internacionais para o manejo de reações de 

hipersensibilidade em quimioterapia, contudo, ainda há uma lacuna no conhecimento a 
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respeito do manejo adequado e este varia de acordo com as rotinas institucionais dos 

serviços de saúde. 

A importância de vias ou protocolos clínicos estabelecidos para o gerenciamento 

de reações de hipersensibilidade não pode ser superestimada. Conjuntos de pedidos 

padronizados podem garantir a resposta clínica e direcionar o tratamento médico do 

paciente de maneira ordenada. Os enfermeiros de oncologia devem conhecer os 

medicamentos individuais com maior risco de apresentar reações e estar sempre atentos. 

Se não existir um protocolo permanente em uma instituição, os enfermeiros devem 

advogar por um (LENS, TIMONEY, 2016). 

 

Competências éticas e legais na administração de medicamentos pelo Enfermeiro, 

presença do médico no Centro de Quimioterapia e segurança do paciente na 

administração de drogas antineoplásicas  

 

De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de Junho de 1986, no seu artigo 11, são 

atividades privativas do Enfermeiro: cuidados de enfermagem de maior complexidade 

técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões 

imediatas; prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e 

em rotina aprovada pela instituição de saúde. (COFEN, 1986) 

A administração de medicamentos consiste em um processo multiprofissional 

que envolve médico, farmacêutico e enfermeiro. Inicia-se no momento da prescrição 

médica, continua com a provisão do medicamento pelo farmacêutico e termina com o seu 

preparo e administração aos clientes, pelo Enfermeiro. A administração de medicamentos 

é uma atividade séria e de grande responsabilidade para a Enfermagem e para a sua 

execução é necessária aplicação de vários princípios científicos que fundamentam a ação 

destes profissionais, de forma a prover a qualidade e segurança necessárias (ARCURI, 

1991).  

Desse modo, é importante salientar que a administração de medicamentos deve 

ser baseada seguindo critérios baseados na prática baseada em evidência e em protocolos 

institucionais, de acordo com a prescrição Médica vigente conforme afirma o Conselho 

Federal de Enfermagem.  
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Dessa forma, sobreleva-se a importância do Enfermeiro junto com a equipe 

médica e farmacêutica estarem engajados na produção de protocolos para a atenção e 

cuidado de pacientes oncológicos. Cabe ressaltar ainda, que os enfermeiros são aptos a 

desenvolver protocolos e planos assistenciais de cuidados de acordo com a afirmação do 

COFEN em sua Lei de regulamentação do exercício da Enfermagem (COFEN, 1986). 

A Portaria nº 113 de 31 de Março de 1999, do Ministério da Saúde, no seu artigo 

4º, estabelece dentre as demais, as seguintes normas para cadastramento de Serviços que 

realizam procedimentos de alta complexidade em câncer: ter um responsável médico, 

sendo que ele e todos os oncologistas devem ser habilitados em Oncologia Clínica. A 

habilitação poderá ser comprovada por: Residência Médica em Oncologia Clínica em 

serviço credenciado pelo Ministério da Educação ou reconhecido pela SBOC (Sociedade 

Brasileira de Oncologia Clínica); ou título em Cancerologia/ sub-área específica (ou com 

atividade comprovada na sub-área, se o título não a especificar) da Associação Médica 

Brasileira/ Sociedade Brasileira de Cancerologia. O médico somente poderá assumir 

responsabilidade por um Serviço de Quimioterapia (BRASIL, 1999).  

Deste modo, destaca-se a importância da presença do Médico no ambulatório de 

Quimioterapia para atender às demandas de atendimentos e intercorrências.  

 A implantação de todos os processos que asseguram a segurança do paciente nos 

remete para um tema muito atual na saúde, a certificação de qualidade, que é a busca de 

parâmetros de medidas por meio de uma metodologia que garanta meios eficientes e 

eficazes na produção de serviços, com processos planejados e reavaliados 

constantemente, tendo como resultado dessa busca o aumento da segurança no local de 

trabalho para a prática profissional e para a assistência aos pacientes, pelos indicadores 

de desempenho e monitorização de resultados. (PASSOS E CRESPO, 2011). 

 Para que as Instituições de saúde sejam certificadas nacional e internacionalmente, 

é relevante ter como meta a preocupação com a segurança do paciente em todos os 

processos de saúde, garantindo-lhe assim confiança em quem cuida e na instituição que 

lhe oferece o cuidado. 

 Os Enfermeiros Oncologistas não devem apenas conhecer e manipular as novas 

descobertas da ciência, mas entender a complexidade de tudo o que envolve o cuidar de 

um ser com câncer (PASSOS E CRESPO, 2011). 
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A figura do Enfermeiro é vital nesse processo. Pois se as ações não forem tomadas 

rapidamente, o paciente pode evoluir rapidamente para um quadro de anafilaxia que pode 

culminar em óbito. É importante ter como meta a máxima primum no nocere (em primeiro 

lugar não causar dano) ao paciente no atendimento. A Enfermagem vem evoluindo ano 

após ano em pesquisas, estudos e aprofundamento teórico e prático. Com isso, vem 

ganhando cada vez mais autonomia nos locais de trabalho.   

Deste modo, infere-se que ter conhecimento sobre as reações de 

hipersensibilidade e consciência dos riscos que representam, permite aos enfermeiros e 

restantes profissionais de saúde uma atuação adequada, otimizando a segurança do doente 

e minimizando as complicações (ZETKA, 2012; GALLIMORE, 2016). 

 

5.2.8 Complicações ou intercorrências 

 

Não foram registrados casos de desistência do tratamento, nem de óbito. 

Entretanto o desfecho de ansiedade pós sintomas foi registrado em 13 casos (37,1%), e o 

agravo de quadro clínico ocorreu para 7 pacientes (20,0%). 

 

5.2.9 Avaliação da relação de causalidade segundo o Algoritmo de Naranjo 

 

A causalidade da notificação de reação adversa pode ser avaliada com a 

aplicação de algoritmos desenvolvidos para essa finalidade e, dependendo da consistência 

da hipótese, da gravidade da RAM observada, do volume de notificações e do número 

potencial de pessoas afetadas, são tomadas as decisões e as medidas cabíveis (COELHO, 

1999). 

O algoritmo mais comumente utilizado para a determinação da causalidade de 

um evento adverso é o algoritmo de Naranjo e colaboradores (1981), composto por dez 

perguntas, cujas respostas são objetivas, com duas opções (sim ou não), e tem a finalidade 

de buscar informações sobre as RAM. 

O Algoritmo encontra-se disponível no anexo 3. 
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Para cada resposta, são atribuídos pontos, sendo que, através da somatória deles 

(score), torna-se possível classificar as RAM em categorias de probabilidade: definida, 

provável, possível, condicional ou duvidosa. Nos casos de RAM, também, deverão ser 

observados alguns fatores para que seja descartada a hipótese de problemas em processos 

de utilização do medicamento como sendo a principal causa da reação. (CAPUCHO, 

2008). 

Segundo o algoritmo, 32 dos 35 casos são de causalidade definida pela 

quimioterapia. A saber, os dois casos de provável causalidade eram de um caso com dor 

torácica e hipertensão e outro caso com dor lombar.   O caso de causalidade duvidosa era 

de um paciente com sinais de ansiedade, dispneia, dor torácica e taquicardia submetido 

ao tratamento com Gencitabina, um medicamento muito incomum de causar esse tipo de 

reação. Acredita-se que a causa tenha sido relacionada à ansiedade no tratamento.  

 

 

 

 

 

 

6. QUADRO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES COM 

REAÇÕES DE HIPERSENSIBILIDADE  

 

Considerando a complexidade apresentada pelos pacientes oncológicos, a 

ausência de protocolos de assistência de Enfermagem vigentes na instituição co-

participante desse estudo e a relevância de ações de Enfermagem assertivas e 

uniformizadas para a assistência dos pacientes que sofrem reações de hipersensibilidade, 

e a partir da revisão integrativa da Literatura realizada para compor as bases conceituais 

deste estudo, foi elaborado um quadro de cuidado de Enfermagem. 

Acredita-se que o quadro possa contribuir para a prática de Enfermeiros que 

assistem a esses pacientes, sob o respaldo da prática baseada em evidências. 
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Intercorrência/ situação Cuidados de Enfermagem 

Consulta de Enfermagem  - Coletar histórico do paciente: diagnóstico, 

estadiamento do câncer, número de metástases, 

performance status, comorbidades. 

- Avaliar histórico de reações alimentares ou 

medicamentosas. 

- Registrar todas as informações no prontuário 

do paciente. 

- Orientar uso adequado de Quimioterapia oral 

ou medicamentos de prevenção à reação, como 

Corticoides e anti-histamínicos. 

- Orientar o paciente e familiar a relatar qualquer 

tipo de desconforto durante e após o tratamento. 

- No dia do tratamento, procurar saber se o 

paciente realizou o preparo prévio.  

- Registrar todas as informações em prontuário.  

Início de reação de 

hipersensibilidade com sinais e 

sintomas leves:  

- Pausa imediata da infusão. 

- Todo o material de emergência deverá estar 

próximo ao paciente.  

- Manutenção do acesso venoso com 

soroterapia. 

- Avaliar sinais vitais do paciente. 

- Monitorizar oximetria. 
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- Durante esse período, outro profissional ficará 

responsável por contactar o médico informando o 

ocorrido.  

- Se ausência de alterações de sinais vitais e 

desaparecimento dos sinais e sintomas com a pausa da 

infusão, apenas observar o paciente. 

- Se tiver alterações em sinais vitais, administrar 

Difenidrin na dose de 25 a 50 mg, de acordo com 

prescrição médica vigente. 

- Registrar todas as informações em prontuário. 

-Após controle do quadro clínico e liberação 

médica, reiniciar infusão observando atentamente o 

paciente.    

Início de reação de 

hipersensibilidade com sinais e 

sintomas leves a moderados: 

- Pausa imediata da infusão. 

- Todo material de emergência deverá estar 

próximo ao paciente.  

- Manutenção do acesso venoso com 

soroterapia. 

- Avaliar sinais vitais do paciente. 

- Monitorizar oximetria e ritmo cardíaco. 

- Durante esse período, outro profissional ficará 

responsável por contactar o médico informando o 

ocorrido.  

- Em caso de rush ou prurido leve, sem sintomas 

respiratórios e cardíacos, administrar Difenidrin 50 mg 

EV ou/ e Ranitidina 50 mg EV de acordo com 

prescrição médica vigente.   
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- Colocar o paciente em posição de 

Trendelemburg em caso de hipotensão. 

- Administrar Oxigenoterapia 6l/ min por meio 

de máscara de ventilação.  

- Administrar antitérmicos prescritos em caso de 

febre ou dor lombar ou torácica. 

- O carro de parada cardiorrespiratória precisa 

estar próximo ao paciente.  

- Observar. 

- Registrar todas as informações em prontuário.  

- Após controle do quadro clínico, e liberação 

médica, reiniciar infusão com a metade da velocidade 

de infusão anterior e observar o paciente atentamente. 

Início de reação de 

hipersensibilidade com sinais e 

sintomas  graves: 

- Pausa imediata da infusão. 

- Manutenção do acesso venoso com 

soroterapia. 

- Avaliar sinais vitais do paciente. 

- Monitorizar oximetria e ritmo cardíaco.  

- Durante esse período, outro profissional ficará 

responsável por contactar o médico informando o 

ocorrido.  

- Transferir o paciente para sala de emergência 

ou manter próximo ao paciente o carrinho de parada 

com todo o suporte de emergência.  

- Administrar Difenidrin 50 mg EV ou/ e 

Ranitidina 50 mg EV de acordo com prescrição médica 

vigente.   
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- Administrar Hidrocortisona na dose de 300 a 

500 mg EV. 

Colocar o paciente em posição de 

Trendelemburg em caso de hipotensão. 

- Administrar Oxigenoterapia 6l/ min por meio 

de máscara de ventilação.  

- Administrar antitérmicos prescritos em caso de 

febre ou dor lombar ou torácica. 

- Observar. 

- Registrar todas as informações em prontuário. 

- Em caso de persistência ou agravamento dos 

sintomas, estabilizar paciente e encaminhar para serviço 

de emergência ou terapia intensiva.  

- Se melhora do quadro clínico, avaliar 

reintrodução da medicação no mesmo dia juntamente ao 

médico oncologista.  

- Registrar todas as informações em prontuário.  

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Com esse estudo, atingiu-se o objetivo proposto de caracterização do perfil dos 

pacientes, de produção de evidências científicas acerca das reações de hipersensibilidade, 

e de trazer contribuições para a prática da Enfermagem.  Observou-se por meio este 

estudo que o enfermeiro tem um papel preponderante na administração e no manejo dos 

sinais e sintomas dos pacientes, por ser o profissional que se encontra na linha de frente, 

e presta os primeiros cuidados, essenciais à manutenção da vida dos pacientes. 
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Partindo de uma análise acerca da relevância da temática, observou-se que é 

importante para os Enfermeiros publicarem mais trabalhos dentro desse escopo de 

conhecimento, visto que essas reações podem ser graves e potencialmente fatais.  

Sobreleva-se também a importância de que todos esses eventos sejam registrados 

em prontuário e notificados à ANVISA, para fins de obtenção de dados e melhorias na 

tomada de decisão. 

Dessa forma, acredita-se que esse estudo possa contribuir grandemente para 

pesquisas futuras na área da Oncologia, encorajando profissionais e gestores a 

desenvolverem e publicarem trabalhos científicos dentro desse escopo de conhecimento. 

Acredita-se que o quadro de cuidados de Enfermagem construído a partir da 

revisão integrativa da Literatura atual possa auxiliar a prática dos enfermeiros, 

instrumentalizando-os para discussões acerca das melhores práticas para o manejo rápido 

e eficaz desses eventos adversos, pouco discutidos na Literatura científica, a fim de 

garantir aos pacientes um cuidado pautado na prática baseada em evidências, para 

promover a segurança farmacológica, o conforto ao paciente e sua família e minimizar 

agravos como hospitalização e óbito.  

As principais limitações do estudo foram o tempo relativamente curto de coleta 

de dados, pois as reações são eventos imprevisíveis, deste modo, não havia como prever 

o tamanho da amostra.  

O estudo demostrou também que o reconhecimento das reações, bem como a 

assistência aos pacientes foi rápida e assertiva, não resultando em óbitos ou maiores 

complicações. 

   Infere-se assim, que os Enfermeiros que administram quimioterapia 

desempenham um papel fundamental na prevenção, detecção precoce e manejo clínico 

de reações de hipersensibilidade garantindo aos pacientes um cuidado rápido e eficaz 

baseado na prática baseada em evidências. Se faz de extrema relevância o reconhecimento 

do perfil dos pacientes e a notificação desses eventos adversos. Acredita-se que esse 

estudo possa contribuir para pesquisas futuras, como a construção de protocolos clínicos, 

nesse campo ainda tão inexplorado da Oncologia. 
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Anexo 1: Comprovante de aceite da plataforma Brasil – HUAP UFF 
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Anexo 2: Comprovante de aceite da plataforma Brasil – INCA 
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Anexo 3: Sinais e sintomas de reações de hipersensibilidade segundo Vogel (2010): 

 

 

Sistema corporal Sinais e sintomas 

Cardiovascular Dor no peito, palpitações, hipotensão, 

hipertensão, taquicardia, bradicardia, 

arritmia, edema, isquemia ou infarto, 

parada cardíaca. 

Sistema nervoso central  Dor de cabeça, confusão, tontura, perda de 

consciência. 

Dermatológico Erupção cutânea, prurido, urticaria, 

flushing, eritema local ou difuso, eritema 

conjuntival e lacrimejamento, 

angioedema. 

Endócrino Rubor, diaforese, febre, sensação 

generalizada decalor. 

 

Gastrointestinal  Náuseas, vômitos, gosto metálico na boca, 

diarréia, dor abdominal, cólicas e inchaço. 

Genitourinário Incontinência, cólica uterina ou dor 

pélvica, insuficiência renal. 

 

Musculoesquelético Artralgias, mialgias, fadiga, dor tumoral, 

hipotonia. 

 

Psiquiátrico Ansiedade, sensação de que algo ruim irá 

acontecer. 

Respiratório Tosse, dispnéia, congestão nasal, rinite, 

espirros,rouquidão, taquipnéia, chiado, 

aperto no peito, hipoxemia, 

broncoespasmo, diminuição do fluxo 

expiratório, edema orofaríngeo ou 
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laríngeo, estridor, infiltrados pulmonares, 

cianose, síndrome do desconforto 

respiratório agudo. 
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Anexo 4: Escala de capacidade funcional perfomance status (escala de Karnofsky) 

 
 

Graduação                       Sintomas 

100% Nenhuma queixa: ausência de evidências 

da doença. 

 

90 % Capaz de levar a vida normal; sinais ou 

sintomas da doença menores. 

 

80% Alguns sinais e sintomas da doença com 

esforço. 

 

70% Capaz de cuidar de si mesmo; incapaz de 

levar suas atividades normais ou exercer 

trabalho ativo. 

 

60% Necessita de assistência ocasional, mas 

ainda é capaz de prover a maioria de suas 

atividades. 

50%  

Requer assistência considerável e 

cuidados médicos freqüentes. 

 

40% Incapaz, requer cuidados e assistência 

especiais. 

 

30% Muito incapaz; indicada hospitalização, 

apesar da morte não ser iminente. 

 

20% Muito debilitado; hospitalização 

necessária; necessitando de tratamento de 

apoio ativo. 

 

10% Moribundo; processos letais progredindo 

rapidamente. 
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Anexo 5: Algoritmo de Naranjo  
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Anexo 6: termo de autorização da instituição co- participante. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Instrumento de coleta de dados  

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

 

Evidências clínicas de reações de hipersensibilidade em pacientes com câncer 

submetidos à Quimioterapia antineoplásica: contribuições para prática de Enfermagem 

 

 

Instrumento de coleta de dados 

 

 

 

Data: ____/____/____  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE  

 

Número do prontuário _________________________________  

Idade: ____________________  

Sexo: F (  )         M (  ) 

Cor: ______________________  

Escolaridade: analfabeto (   )        1 a 7 anos de estudo (   )     8 anos ou mais (   ) 

 

 

 

DADOS CLÍNICOS  

 

Diagnóstico: 

_______________________________________________________________ 

Estadiamento: ________________________________  

Metástases: _____________________________________________________________ 
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Acometimento de linfonodos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Comprometimento de medula óssea: SIM (    )               NÃO (    ) 

CID: _______________  

Performance status: _____________________________  

Tratamento: Curativo (   )   Paliativo (  )   Adjuvante  (  )   Neoadjuvante (  ) 

 

Comorbidades: DM (    ) HAS  (   )     Cardiopatias (    )     Nefropatias (   )     

 Outras (   )_________________________________________________ 

 

Alergias prévias: SIM (  )    NÃO (  ) ___________________________________  

Tabagismo:   SIM  (  )          NÃO  (   ) 

Etilismo:       SIM  (  )          NÃO  (   ) 

 

Protocolo de quimioterapia: _______________________________________________  

Ciclo/ Dia: ___________________  

Quimioterápico envolvido na reação de hipersensibilidade: 

___________________________________ 

Paciente teve reação prévia a esse quimioterápico: ______________________________ 

Superfície corporal do paciente: ___________________ 

Dose do medicamento relacionado à reação: ____________________ 

A dose prescrita estava adequada de acordo com o cálculo? SIM (    )      NÃO (    ) 

Grau de severidade da reação: 

1 (    )        2   (    )      3 (    )    4  (   )         5 (   ) 

Gravidade da reação:   (   ) leve    (   ) moderada    (    ) severa    (    ) risco de morte (   ) 

morte  

(National Cancer Institute (NCI), Commom Terminology Criteria for Adverse Events 

(2017). 

 

Sinais e sintomas apresentados (segundo Vogel, 2010 – anexo 1):  

Rush (    ) ___________________________ 
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Rubor (     ) __________________________ 

Angioedema (    ) ______________________ 

Flushing (     ) 

Prurido   (     ) ________________________ 

Vertigem (     ) 

Febre  (     ) ______________ 

Calafrios  (     ) 

Hipertensão (    ) _______________________ 

Hipotensão (     ) _______________________ 

Aperto no peito (     ) 

Broncoespasmo  (     )  

Dispneia (      ) __________________________ 

Congestão nasal  (     )   

Dor lombar (      )  ________________________ 

Ansiedade  (      )   ________________________ 

Outros  (      )   __________________________________________________________ 

 

 

Paciente realizou preparo prévio? SIM (  )   NÃO (  ) (Indispensável para taxanos e 

anticorpos monoclonais). 

Dexametasona _____________ 

Hidrocortisona___________________ 

Metilprednisona __________________ 

Paracetamol ___________________ 

Ranitidina __________________ 

Difenidrin __________________ 

 

Tempo de aparecimento da Reação de hipersensibilidade:  

___________________________________________________  

Houve reversão do quadro? Após quanto tempo?  

___________________________________ 

Terapêutica empregada: 

Verificação de sinais vitais (   ) 
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Oxigenoterapia (   ) 

Pausa da QT (    ) 

Observação apenas (    ) 

Administração de medicamentos (   ) _______________________________________ 

infusão lentamente (     ) 

Médico prescreveu redução da velocidade ou dessenssibilização:   SIM (    )  NÃO (   ) 

Complicações: 

Internação (  )     Reanimação (  )    Atraso ou suspensão do ciclo de quimioterapia (  ) 

Óbito (  )        Ansiedade  (   )          Desistência do tratamento (   ) 

Agravamento do quadro clínico (    ) 

Outras (  ) ______________________________________________________________ 

 

Algoritmo de Naranjo: 

Classifica as reações em: definida, provável, possível, duvidosa.  
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Apêndice 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

REAÇÕES DE HIPERSENSIBILIDADE EM PACIENTES COM CÂNCER 

SUBMETIDOS À QUIMIOTERAPIA 

 
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa porque foi atendido (a) 

ou está sendo atendido (a) nesta instituição e teve diagnóstico de um tipo de câncer. 

Para que você possa decidir se quer participar ou não, precisa conhecer os 

benefícios, os riscos e as conseqüências pela sua participação.  

Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem 

esse nome porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de ter lido 

e entendido este documento. Leia as informações com atenção e converse com o 

pesquisador responsável e com a equipe da pesquisa sobre quaisquer dúvidas que 

você tenha. Caso haja alguma palavra ou frase que você não entenda, converse 

com a pessoa responsável por obter este consentimento, para maiores 

esclarecimentos. Converse com os seus familiares, amigos e com a equipe médica 

antes de tomar uma decisão. Se você tiver dúvidas depois de ler estas informações, 

entre em contato com o pesquisador responsável.  

Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você 

poderá fornecer seu consentimento por escrito, caso queira participar. 

 
PROPÓSITO DA PESQUISA  
 
O objetivo principal desta pesquisa é analisar a incidência de reações de 

hipersensibilidade (ou reações alérgicas) durante a administração de 

quimioterápicos, bem como quais foram as medicações relacionadas à essas 

reações. A realização desta pesquisa é importante para que possamos conhecer 

estratégias para melhorar aspectos do seu tratamento, sua qualidade de vida e 

trazer contribuições para a prática dos profissionais responsáveis pelo seu 
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cuidado,e com isso, trazer melhorias para suas condições de saúde, reduzindo as 

complicações e os desconfortos causados pela doença. 

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA  
 
O presente estudo trata-se de um estudo do tipo observacional, ou seja, nenhuma 

intervenção será realizada no sr. (a), será preciso apenas coletar dados de 

identificação e dados clínicos a respeito do seu diagnóstico e da reação alérgica 

apresentada. Neste caso, o sr. (a) está sendo convidado a participar deste estudo 

porque apresentou uma reação alérgica a algum quimioterápico. Após a resolução 

do quadro e melhora clínica, e após aceitação na participação do estudo através de 

sua assinatura neste documento, serão coletados em seu prontuário os dados 

necessários para a realização da pesquisa. 

 

 

BENEFÍCIOS  
 

Você não será remunerado por sua participação e esta pesquisa poderá não 

oferecer benefícios diretos a você. Se você concordar com o uso de suas 

informações e/ou do material do modo descrito acima, é necessário esclarecer que 

você não terá quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre eventuais 

resultados decorrentes desta pesquisa.  

O benefício principal da sua participação é possibilitar que no futuro, com os 

resultados alcançados com esta pesquisa, o diagnóstico e o tratamento para esse 

tipo de câncer beneficiem outros pacientes. E principalmente, trazer grandes 

contribuições para o conhecimento dos profissionais que atendem aos pacientes 

oncológicos em tratamento quimioterápico. 

 

RISCOS  
 
Não existem riscos físicos adicionais a você pela sua participação nesta pesquisa. 

É importante que você entenda que nenhum procedimento médico adicional será 

realizado e nenhuma nova amostra de sangue ou de tumor, será coletada. Apenas 

será necessário coletar dados do seu prontuário e dados respectivos à sua reação 

alérgica.  
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O principal risco relacionado à pesquisa é a quebra de sigilo de dados do paciente. 

Entretanto, o pesquisador principal será responsável por manter o sigilo dos dados 

dos pacientes. É importante salientar que caso não queira participar da pesquisa, 

não perderá nenhum benefício no seu atendimento no INCA.  

 
 
CUSTOS  
 
Se você aceitar que sejam coletadas as informações do seu prontuário como 

descrito acima, você não terá quaisquer custos ou despesas (gastos) pela sua 

participação nessa pesquisa. Você não pagará por qualquer procedimento, 

medicação em estudo ou teste exigido como parte desta pesquisa.  

Sua participação nesse estudo se dará nos dias de atendimento no ambulatório de 

Quimioterapia, não sendo necessário deslocamentos até o INCA em outros dias, 

não havendo assim, nenhum gasto com locomoção. 

 

CONFIDENCIALIDADE  
 
Se você optar por participar desta pesquisa, as informações sobre a sua saúde e 

seus dados pessoais serão mantidas de maneira confidencial e sigilosa. Seus dados 

somente serão utilizados depois de anonimizados (ou seja, sem sua identificação). 

Apenas os pesquisadores autorizados terão acesso aos dados individuais, 

resultados de exames e testes bem como às informações do seu registro médico. 

Mesmo que estes dados sejam utilizados para propósitos de divulgação e/ou 

publicação científica, sua identidade permanecerá em segredo.  

 
 
TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS  
 

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento desta pesquisa, e que 

necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento e 

acompanhamento médico independem de sua participação nesta pesquisa. 

 
 
 
BASES DA PARTICIPAÇÃO  
 
A sua participação é voluntária e a recusa em autorizar a sua participação não 

acarretará quaisquer penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito, 
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ou mudança no seu tratamento e acompanhamento médico nesta instituição. Você 

poderá retirar seu consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo. Em 

caso de você decidir interromper sua participação na pesquisa, a equipe de 

pesquisadores deve ser comunicada e a coleta de amostras para os exames 

relativos à pesquisa será imediatamente interrompida.  

 

 

ACESSO AO RESULTADOS DE EXAMES  
 
Você pode ter acesso a qualquer resultado relacionado à esta pesquisa. Estes 

resultados serão enviados ao seu médico e ele os discutirá com você. Se você tiver 

interesse, você poderá receber uma cópia dos mesmos. 

 

 
GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS  
 
A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido lhe explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou à 

disposição para responder às suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você 

terá garantia de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer 

esclarecimento de eventuais dúvidas e inclusive para tomar conhecimento dos 

resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue para a Enfermeira Marcela 

de Sousa Honorio dos Santos Freitas (pesquisador responsável) no telefone 

(21) 99335-2753 em qualquer horário. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do INCA, que está formado por profissionais de diferentes 

áreas, que revisam os projetos de pesquisa que envolvem seres humanos, para 

garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos as pessoas que se 

voluntariam à participar destes. Se tiver perguntas sobre seus direitos como 

participante de pesquisa, você pode entrar em contato com o CEP do INCA na 

Ruado Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 9:00 às 17:00 hs, nos 

telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail: cep@inca.gov.br.  

Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com você 

e outra será arquivada com os pesquisadores responsáveis. 

 

 

 
CONSENTIMENTO  
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Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o 

uso das informações contidas no meu registro médico obtidos durante o 

atendimento nesse hospital. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. 

Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e a 

garantia de esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo.  

Entendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para 

assegurar o meu anonimato.  

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.  

Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta 

pesquisa. 

 

___________________________________                               ____/____/____ 
Nome e assinatura do participante 

 

 
Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta 

pesquisa ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo 

mesmo. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 

e Esclarecido deste paciente para a participação desta pesquisa. 

 

_______________________________________                               ____/____/_____ 

Nome e Assinatura do Responsável 
pela obtenção do Termo 

Data  

 

 

 


