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Apresentação

Os avanços técnico-científicos no campo da medicina têm possibilitado o 
aumento das chances de cura de neoplasias antes fatais e, ao mesmo tempo, 
proporcionado um controle de sintomas mais eficaz e consequente melhora na 
qualidade de vida dos pacientes acometidos por uma doença oncológica ainda 
incurável.

Todavia, independentemente disso, o diagnóstico de câncer representa um 
marco na vida do paciente e de seus familiares e pode levar a questões antes nunca 
consideradas.

Com isso, antes, a percepção era de que se tinha um corpo sadio, agora é de um 
“corpo que se trai, que prega uma peça de mau gosto em si mesmo”*. Além disso, 
antes, a expectativa era de uma vida promissora e cheia de planos, agora há muitas 
incertezas e “uma maior consciência da própria finitude”. Finalmente, antes, havia 
a identificação com certos papéis e funções sociais que conferiam um lugar subjetivo 
ao paciente – pai, mãe, marido, namorada, médico, arquiteto, artista – agora, em 
alguns casos, a sensação é de ser “somente um paciente oncológico”.

Assim, independentemente do sentido atribuído ao câncer, que pode ser 
entendido, por exemplo, como um alerta para se viver melhor e “parar de reclamar à 
toa”, ou visto como uma ameaça ou “sentença de morte”, fato é que a vida do paciente 
e de sua família nunca mais será vivida da mesma forma, mesmo quando há cura.

Ou seja, ao estar frente a frente com alguém cuja existência foi atravessada por 
uma doença oncológica, é importante estarmos avisados de que seu sofrimento 
extrapola a esfera física. Ora, o corpo não se resume ao organismo. O corpo é 
também invólucro de uma história singular, permeada por crenças e relações.

Tendo isso em vista, o Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita 
Albert Einstein (HIAE) oferece a seus pacientes as chamadas “Terapias de Suporte”, 
que compõem o tratamento oncológico por meio da atuação de profissionais da 
Enfermagem, Psicologia, Nutrologia, Nutrição, Oncogeriatria, Cuidados Paliativos, 
Odontologia, Medicina Integrativa e Fisioterapia, com vistas a prestar uma 
assistência coordenada e individualizada ao paciente oncológico e familiares, 
levando em consideração suas necessidades físicas, psíquicas, espirituais e sociais.

* As passagens entre aspas fazem referência a falas de pacientes comumente escutadas pelos mais 
diversos profissionais da equipe de saúde na oncologia.



Assim, o leitor tem em mãos o testemunho de anos de trabalho de profissionais 
das mais diversas áreas, que decidiram dividir suas experiências e conhecimentos 
para compor aqui a Série Terapias de Suporte em Oncologia – Um Cuidado 
Centrado no Paciente. Nosso objetivo principal é, portanto, instrumentalizar e 
sensibilizar estudantes e profissionais da saúde com relação à importância do 
trabalho interdisciplinar, naquilo que se refere ao cuidado integrado ao paciente e 
sua família.

O conteúdo técnico-científico dos textos presentes na Série Terapias de 
Suporte em Oncologia – Um Cuidado Centrado no Paciente é de responsabilidade 
dos autores, bem como dos organizadores de cada um dos volumes.
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Denise Tiemi Noguchi
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Prefácio

O Hospital Israelita Albert Einstein tem como missão oferecer excelência de 
qualidade no âmbito da saúde, geração de conhecimento e da responsabilidade social.

Com base nesses preceitos, o Centro de Oncologia e Hematologia Einstein Família 
Dayan-Daycoval reúne os melhores profissionais da área de saúde na colaboração do 
desenvolvimento de pesquisas e estudos, a fim de oferecer modernas técnicas  
de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação contra o câncer e doenças 
hematológicas.

Sabendo da complexidade do paciente oncológico e da necessidade de uma 
equipe de enfermagem bem preparada, tecnicamente e cientificamente, prezamos 
por informações  e orientações seguras e baseadas em evidência científica.

Em anos desafiadores a enfermagem tem sido evidenciada por sua competência 
e dedicação ao cuidado humano. Não diferente, o cuidado ao paciente oncológico, 
exige profissionais altamente comprometidos, engajados e preparados.

Neste livro, reunimos alguns daqueles que representam a enfermagem em 
uma especialidade dinâmica, inovadora e em constante crescimento. Profissionais 
enfermeiros que com sua expertise contribuíram para a construção deste volume, 
que permeia toda a jornada do paciente oncológico.  

Os capítulos foram distribuídos de maneira simples e objetiva, e fornecem 
conteúdo prático como base para tomadas de decisões e uma prática de enfermagem 
segura e assertiva. A abordagem transita desde os tipos de tratamento, efeitos 
colaterais, emergências oncológicas, prática avançada em enfermagem, genética, 
cuidados paliativos, pós-tratamento, entre outros.

Além de fornecer informações de qualidade, ressaltamos o empoderamento 
da enfermagem, que atua com excelência em todas as frentes aqui descritas.

Apoiado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, a Série Terapias de Suporte 
em Oncologia – Um Cuidado Centrado no Paciente – volume Enfermagem na 
Oncologia, editado por Ana Fernanda Yamazaki Centrone, Camila Viale Nogueira, 
Cristina Vogel e Michele Barreto, é uma obra que representa em muito a 
importância e abordagem da enfermagem na oncologia.

Parabéns aos Editores e Autores desta importante obra, que desde já assume 
o seu lugar de referência a outros profissionais de saúde.

Ana Fernanda Yamazaki Centrone
Enfermeira Especialista em Oncologia

Gerente Operacional do Centro de Oncologia 
e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein
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Capítulo 1

Iracema Morais da Silva

Leticia Natália Lucchesi

Administração de Quimioterapia  
e Imunoterapia

 ≡ Introdução
O câncer é uma patologia decorrente de 

danos no DNA celular e que, geralmente, são 
potencializados por agentes químicos, físicos 
ou biológicos. A formação das neoplasias acon-
tece pelo desequilíbrio entre a proliferação 
celular (ciclo celular) e a apoptose (morte ce-
lular programada). Esses eventos são regula-
dos por uma grande quantidade de genes, 
que, ao sofrerem mutações, podem ter seus 
produtos expressos de maneira alterada, e 
iniciar a formação de um câncer (Oncogênese 
ou Carcinogênese). As opções de tratamento 
englobam a cirurgia, a radioterapia, a qui-
mioterapia, a imunoterapia, os modificadores 
de resposta biológica ou a terapia combinada 
de várias modalidades.1,2

A quimioterapia é uma modalidade de 
tratamento para o câncer por meio da admi-
nistração de medicamentos antineoplásicos, 
que pode ser realizada por diferentes vias de 
administração. A quimioterapia pode ser ad-
ministrada isoladamente ou em combinação 
com outra modalidade terapêutica.3

Os agentes antineoplásicos, de acordo 
com a sua atuação no ciclo celular, são clas-
sificados como agentes do ciclo celular não 
específico quando atuam nas células que es-
tão ou não no ciclo proliferativo, e agente do 

ciclo celular específico quando atuam so-
mente nas células que se encontram em pro-
liferação.2,4

Pertencem ao grupo de agentes antineo-
plásicos não específicos os alquilantes, anti-
bióticos antitumorais e hormônios. Já no 
grupo de agentes antineoplásicos específi-
cos, estão os antimetabólitos, plantas alca-
loides e miscelâneas.4

Os agentes alquilantes são aqueles com 
capacidade de ligar-se ao DNA e interferir na 
replicação e transcrição do DNA da célula, le-
var à apoptose e produzir citotoxicidade. Al-
guns exemplos de agentes alquilantes são: bus- 
sulfano, ciclofosfamida, ifosfamida, carmustina, 
dacarbazina, carboplatina, cisplatina e oxali-
platina. As principais toxicidades decorrentes 
da ação desses agentes, a depender de qual se-
rá utilizado, são: mielossupressão, toxicidade 
gastrointestinal, nefrotoxicidade, neurotoxici-
dade e toxicidade no sistema reprodutor.4

Os antibióticos antitumorais atuam de 
forma a interferir na síntese de ácidos nuclei-
cos para impedir a duplicação e separação 
das cadeias de DNA e RNA. Alguns exemplos 
são: bleomicina, mitoxantrona e a subclasse 
das antraciclinas. As principais toxicidades 
incluem mielossupressão, cardiotoxicidade e 
alopecia.2,4
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Os agentes agonistas hormonais e anta-
gonistas hormonais são indicados no trata-
mento de tumores derivados de hormônios 
ou hormônio-dependentes. A ação desses 
agentes é reduzir ou bloquear a produção 
hormonal ou o sítio ligante do receptor hor-
monal. Alguns exemplos são: anastrozol, 
gosserelina, letrozol e tamoxifeno. Efeitos 
colaterais como fadiga, anemia, alteração 
de libido, diminuição da massa muscular, 
aumento dos níveis séricos de lipídios e fo-
gachos podem estar presentes em algumas 
terapias hormonais.5,6

Já os agentes antimetabólitos, interferem 
na síntese de DNA, para atuar especifica-
mente sobre a fase S da divisão celular e ser 
mais eficientes no tratamento de tumores de 
alta taxa de crescimento. Alguns exemplos 
de agentes antimetabólitos são: metotrexato, 
cladribina, fludarabina, azacitidina, citarabi-
na, gencitabina e fluoruracil. Algumas toxici-
dades incluem mielossupressão, toxicidade 
gastrointestinal, nefrotoxicidade e neuroto-
xicidade.1

As plantas alcaloides são derivadas de 
plantas medicinais e semissintéticas e po-
dem ser classificadas em alcaloides da vin-
ca, epipodofilotoxinas inibidores da topoiso-
merase e taxanos. Cada categoria atua em 
uma determinada fase da divisão celular. 
Alguns exemplos desses medicamentos são: 
vincristina, vinorelbina, cabazitaxel, doce-
taxel, paclitaxel, irinotecano e etoposídeo. 
Alguns dos efeitos colaterais incluem mie-
lossupressão, neuropatia, reação alérgica, 
alopecia e toxicidade gastrointestinal.1

Quando os agentes antineoplásicos não se 
enquadram nas classificações anteriores, são 
denominados de miscelâneas e atribuídos a 
eles, uma diversidade de efeitos colaterais.1

A quimioterapia pode ser classificada 
como curativa, adjuvante, neoadjuvante ou 
paliativa. A quimioterapia deve ser adminis-
trada em ciclos de tratamento que será defi-
nido de acordo com o diagnóstico e estágio 
da doença.1,3

A quimioterapia curativa é determinada 
pelo tratamento sistêmico definitivo com 
propósito de obter a cura da doença. Já a 
quimioterapia neoadjuvante é quando o tra-
tamento sistêmico é aplicado antes de um 
tratamento local e tem por finalidade dimi-
nuir o tamanho do tumor para tornar a ci-
rurgia ou radioterapia menos agressiva. A 
quimioterapia adjuvante é realizada poste-
riormente ao tratamento local, para tratar 
alguma doença residual e minimizar o risco 
de recidiva. A quimioterapia paliativa obje-
tiva tratar os sintomas da doença, retardar o 
surgimento de novos sintomas e melhorar a 
qualidade de vida, sendo indicada para tu-
mores metastáticos em geral.2,7

Os anticorpos monoclonais são fárma-
cos que interagem com receptores da mem-
brana celular, ligantes circulantes ou inibi-
dores de enzimas e interferem em várias 
vias de sinalização tumoral. Esta classe de 
medicamentos são específicas para atingir 
um alvo molecular predeterminado.8

Recentemente, surgiram os imunoterápi-
cos, que também fazem parte da classe dos 
anticorpos monoclonais, e agem quando liga-
do ao receptor PD-1 (Programmed Cell Death 
Protein 1) presente no linfócito T, para impe-
dir sua ativação e fazer com que estes linfóci-
tos atuem contra as células tumorais.9

 ≡ Administração de quimioterapia
No Brasil, há legislações que regulamen-

tam os serviços e administrações de quimio-
terapia antineoplásica. Uma delas é a Resolu-
ção Cofen 569/2018, que diz que a adminis- 
tração desse tipo de medicamento é compe-
tência privativa do enfermeiro. O técnico de 
enfermagem tem a função de executar as ati-
vidades assistenciais à pacientes submetidos 
a este tipo de tratamento, sob a supervisão 
do enfermeiro.10

A Resolução RDC/ANVISA 220/2004 re-
gulamenta o funcionamento de um serviço 
de terapia antineoplásica, estabelece as boas 
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práticas no preparo, armazenamento, distri-
buição e administração de quimioterapia. A 
NR 32 determina diretrizes básicas para imple-
mentar medidas de proteção e segurança para 
os trabalhadores que atuam nessa área.11,12

De acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a prescrição de quimiote-
rapia antineoplásica deve ser feita por médi-
co habilitado nessa área, em prescrição apro-
priada e deve seguir guidelines de 
tratamento oncológico. A prescrição pode 
ser manual com letra legível ou eletrônica, 
preferencialmente sem abreviaturas, conter 
informações de alergias do paciente e iden-
tificação do médico prescritor, com nome 
completo e número do registro profissional. 
A mesma deve ser conferida pelo farmacêu-
tico e enfermeiro, antes de ser preparada e 
administrada, em relação a indicação dos 
medicamentos, cálculos de superfície cor-
pórea, dose e via de administração (tripla 
checagem).13

O Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP) recomenda o uso de pul-
seira de identificação, com dois identifica-
dores, como nome completo do paciente, 
nome da mãe ou número de prontuário. To-
dos os pacientes que serão submetidos à me-
dicação ou procedimento em ambiente hos-
pitalar, quer seja internado ou em regime 
ambulatorial, deverão receber a identifica-
ção e esta deve estar no pulso em pacientes 
adultos e no tornozelo em bebês, e deverá 
ser conferido imediatamente antes de cada 
procedimento. Não deve ser utilizado núme-
ro de quarto como identificador.13

Os enfermeiros são os profissionais de 
referência na administração da terapia on-
cológica, manejo da toxicidade, educação e 
acompanhamento do tratamento. 

Além de conhecer a fisiopatologia do cân-
cer e saber sobre os tratamentos mais utiliza-
dos como a radioterapia e a quimioterapia,  
os enfermeiros também devem adquirir co-
nhecimento sobre as funções imunológicas, 

celulares e moleculares para promover o su-
porte necessário ao paciente em tratamento 
imunoterápico.14

A quimioterapia consiste em uma moda-
lidade terapêutica que pode ser administra-
da por via oral, intravenosa, intramuscular, 
intra-arterial, intraperitoneal, intrapleural, 
intravesical, subcutânea e intratecal.15

 ■ Administração de antineoplásicos 
via oral

A quimioterapia via oral tem se tornado 
uma modalidade de tratamento cada vez 
mais comum à medida que novos medica-
mentos têm sido aprovados para o tratamen-
to do câncer. Geralmente são tratamentos 
em longo prazo, no qual o paciente será o 
principal responsável pela gestão sobre o 
uso adequado desses medicamentos. Sendo 
assim, precisa ser orientado e educado so-
bre os cuidados necessários a fim de mini-
mizar os riscos para si, para os familiares e 
para o meio ambiente.16

O enfermeiro deve elaborar um plano 
para o controle sobre a adesão do paciente 
ao tratamento com a quimioterapia via oral. 
Entende-se por adesão o quanto o paciente 
segue as orientações médicas de maneira 
correta em relação ao cumprimento da pe-
riodicidade de administração do medica-
mento. A não adesão pode ocorrer de forma 
deliberada ou sem intenção, seja por deixar 
de tomar o medicamento ou tomar de ma-
neira errada.15

Vários são os fatores que podem levar o 
paciente a não aderir corretamente ao trata-
mento com a quimioterapia oral. Alguns 
desses fatores estão relacionados a falta de 
compreensão sobre a doença e a importân-
cia do tratamento, uma falha no entendi-
mento da prescrição e/ou posologia reco-
mendada, uma alteração no seu estado 
clínico que possa levá-lo a deixar de tomar a 
medicação, seja por não estar se sentindo 
bem ou até por estar se sentindo muito bem 
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e interpretar que não necessite mais do uso 
daquele medicamento, apresentar qualquer 
tipo de dificuldade com a aquisição dos me-
dicamentos (acessibilidade), o esquecimen-
to, o uso de outros medicamentos concomi-
tantes que podem confundir o paciente, 
entre várias outras causas.

O trabalho multiprofissional da equipe 
médica, enfermeiros e farmacêuticos deve 
também contemplar o monitoramento da 
adesão do tratamento e apontar se ocorre 
falhas no processo, assim como os motivos 
da falha na adesão para que possam ser to-
madas ações rapidamente, e garantir que o 
tratamento proposto seja de fato executado.

Além da adesão do tratamento com a qui-
mioterapia oral, outros pontos precisam ser 
abordados com o paciente ao longo do trata-
mento, e reforçado sempre que necessário. 

Recomenda-se que todo paciente deve 
ser orientado sobre o fluxo para aquisição 
do medicamento, sobre a importância dos 
retornos em consulta para monitoramento de 
efeitos colaterais e ajustes de doses que pos-
sam ser necessários informar ao paciente qual 
o melhor horário para tomar a medicação (se 
antes, durante ou após as refeições), e com 
que tipo de líquido pode ser administrado, o 
que fazer se esquecer de tomar uma dose e se 
o comprimido pode ser partido ou macerado, 
são alguns exemplos. Quando o paciente fizer 
uso de mais de um medicamento, o mesmo 
também deve ser orientado quanto à intera-
ção medicamentosa e seus possíveis efeitos 
colaterais.17 

Quanto ao risco ocupacional do profissio-
nal de saúde, a quimioterapia antineoplásica 
oral, deve ser administrada ao paciente com 
um par de luvas, quando se tratar de compri-
midos ou cápsulas intactos. Porém, se houver 
necessidade de manipulação do medicamen-
to, como cortar ou macerar, devem ser utiliza-
dos todos os EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual): avental, dois pares de luva, más-
cara se não estiver em ambiente controlado e 

óculos se o paciente tiver potencial para vomi-
tar ou cuspir. Para desprezar excretas de fluí-
dos corporais deve-se utilizar dois pares de 
luvas e avental impermeável.18

 ■ Administração de antineoplásicos  
via endovenosa

A administração de antineoplásicos via 
endovenosa é a mais usual. Trata-se da infu-
são direta na corrente sanguínea por meio de 
cateter venoso periférico ou cateter venoso 
central. Esta via de administração permite in-
fusão em bolus, gotejamento ou infusão con-
tínua que devem ser realizadas por um pro-
fissional treinado e com habilidade técnica. 
Algumas das desvantagens incluem risco de 
extravasamento, flebite, risco de infecção de 
corrente sanguínea e complicações relacio-
nadas aos dispositivos de infusão.15

A etapa que antecede a administração do 
antineoplásico por via endovenosa deve in-
cluir a orientação do paciente quanto aos ris-
cos infusionais imediatos ou tardios, sinais e 
sintomas. No caso de administração por via 
periférica, o profissional de enfermagem habi-
litado realiza a punção venosa, conforme téc-
nica e material padronizado na instituição, 
sendo cauteloso na escolha do acesso venoso, 
priorizando os vasos calibrosos e distantes de 
articulações, além de evitar os membros com 
restrição, áreas cutâneas com alteração de 
cor, perda de integridade cutânea, área de fra-
gilidade e local com múltiplas punções recen-
tes. O dispositivo deve ser fixado de forma que 
não atrapalhe a visualização do local e garan-
ta que o mesmo não se desloque durante a ad-
ministração do antineoplásico. Caso a infusão 
seja via cateter venoso central, deve-se aces-
sar a via conforme protocolo de cada institui-
ção e se for PORT-A-CATH® realizar a punção 
com técnica asséptica.15

O paciente deve ser orientado a comuni-
car a enfermagem imediatamente se houver 
qualquer dor ou desconforto no local da 
punção, ou no membro puncionado.15
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Para administração deve-se colocar a 
paramentação preconizada, realizar desin-
fecção do conector com álcool a 70%, reali-
zar o flush com 10 mL de soro fisiológico 
(SF) 0,9%, observando fluxo e refluxo do 
acesso venoso, resistência ou qualquer ou-
tra eventualidade. Após, certificar-se que o 
acesso venoso está pérvio, instalar o agente 
antineoplásico conforme checado em pres-
crição médica e no tempo determinado. A 
infusão deve ser monitorada a cada 15 mi-
nutos e interrompida caso o paciente apre-
sente alguma queixa, sinal de extravasa-
mento ou infiltração. Após o término da 
infusão, paramentar-se novamente, fazer o 
flush com 10 mL de SF 0,9% e heparinizar 
nos casos de cateteres venosos centrais. 
Realizar o descarte correto dos materiais 
conforme preconizado na instituição.

 ■ Administração de antineoplásicos  
via intramuscular

A administração de antineoplásicos via 
intramuscular é a aplicação dentro do tecido 
muscular, que respeita o volume e o tipo de 
medicamento. Essa via de administração per-
mite que o medicamento seja absorvido pela 
corrente sanguínea mais rapidamente do que 
a via subcutânea e mais lentamente do que a 
via endovenosa.

É importante lembrar que essa via de 
administração tem algumas contraindica-
ções que incluem não administrar em pa-
cientes com pouca massa muscular ou nos 
casos que apresente sinais de hematoma, 
presença de lesão de pele ou infecção no lo-
cal ou próximo do grupo muscular a receber 
a aplicação do agente antineoplásico. Ela re-
quer uma atenção maior para pacientes com 
trombocitopenia (contagem de plaquetas  
< 50.000) ou em uso de anticoagulantes. Pa-
ra aplicação de agentes irritantes ou de pH 
distante da neutralidade, utilizar técnica 
em Z, rodiziando os locais de aplicação se a 
terapia for prolongada. 

Previamente à aplicação, o paciente deve 
ser orientado sobre o procedimento, riscos e 
desconfortos possíveis. Posteriormente o pro-
fissional deve-se paramentar conforme é pre-
conizado, posicionar paciente adequadamen-
te, realizar a escolha do músculo apropriado, 
fazer a antissepsia da pele, introduzir agulha 
em ângulo de 90º, aspirar o êmbolo para che-
car que não foi atingido o vaso sanguíneo, e 
injetar lentamente. Retirar agulha, realizar 
compressão local e ocluir com curativo. Orien-
tar o paciente a monitorar sinais de eritema, 
edema ou dor no local e contatar a equipe de 
enfermagem e médica no qual realiza trata-
mento imediatamente. Realizar o descarte 
correto dos materiais conforme preconizado 
na instituição.

 ■ Administração de antineoplásicos  
via intrapleural

Essa via de administração é utilizada em 
casos específicos, em que o agente antineo-
plásico é instilado no espaço intrapleural por 
um médico habilitado, por meio de um cate-
ter inserido por punção torácica.

 ■ Administração de antineoplásicos  
via subcutânea

Para a administração via subcutânea, 
orientar paciente sobre o procedimento, ris-
cos e desconfortos possíveis, colocar a para-
mentação preconizada, posicionar paciente 
adequadamente, escolher a área apropriada, 
realizar a antissepsia da pele, fazer a prega 
cutânea, introduzir agulha em ângulo de 30º 
a 90º de acordo com o peso do paciente, aspi-
rar o êmbolo para checar que não foi atingido 
o vaso sanguíneo, e injetar lentamente. Reti-
rar agulha, realizar compressão local e ocluir 
com curativo. Orientar o paciente a monito-
rar sinais de eritema, edema ou dor local e 
contatar equipe de enfermagem e médica em 
que realiza tratamento imediatamente. Rea-
lizar o descarte correto dos materiais confor-
me preconizado na instituição.15 
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 ■ Administração de antineoplásicos  
via intra-arterial

A administração de antineoplásicos via 
intra-arterial é a infusão direta na artéria que 
irriga o tumor localizado em determinado ór-
gão, sendo utilizada para tumores inoperá-
veis, em sua maioria tumores hepáticos. Pode 
ser realizada por meio da artéria cefálica, fe-
moral, braquial, radial, hepática, carótida in-
terna ou externa. Essa via de administração 
permite a infusão da quimioterapia em con-
centração mais alta diretamente no leito tu-
moral em push ou sob infusão contínua por 
bomba de infusão. Dentro dessa via de admi-
nistração temos duas modalidades, a qui-
mioembolização e a perfusão regional isolada 
ou infusão isolada do membro.15 

A quimioembolização é a associação do 
agente antineoplásico com substância em-
bolizadora, ou seja, após a administração da 
quimioterapia, faz-se a aplicação de uma es-
ponja hemostática absorvível que promove 
assim uma ação local prolongada do quimio-
terápico em função da redução do fluxo san-
guíneo.15

A perfusão regional isolada ou infusão 
isolada do membro consiste na administração 
do agente antineoplásico diretamente no 
membro (braço ou perna) envolvido por tu-
mores ou metástases locorregionais, por meio 
de uma circulação extracorpórea associada à 
hipertermia, mantida entre 39ºC e 40ºC.

Para a administração do medicamento 
quimioterápico intra-arterial podem ser uti-
lizados dois tipos de cateteres. O cateter to-
talmente implantado, o PORT-A-CATH® e o 
cateter temporário, o PICC (Catéter Central 
de Inserção Periférica), inserido nas arté-
rias braquiais ou femorais.15

As infusões podem ser realizadas das se-
guintes maneiras:

• Infusão por meio de um cateter totalmente 
implantado (Port-a-cath), mais utilizado 
para o tratamento de tumores hepáticos.

• Infusão por meio de um cateter temporá-
rio (PICC), preferencialmente inserido 
na artéria braquial, pois se realizado na 
femoral restringe a deambulação, uma 
vez que este membro deverá permanecer 
imobilizado durante toda a infusão, que 
pode ser prolongada (46 h). Esse tipo de 
cateter geralmente é inserido em unida-
de de medicina intervencionista.

• A perfusão regional isolada é indicada 
em pacientes com sarcomas, em que o 
tratamento consiste em uma aplicação 
diretamente no membro afetado, por 
meio de uma veia ou artéria.

• A quimioembolização é indicada frequen-
temente para tratar os tumores hepáticos. 

Orientações pré-procedimento
• Orientar o paciente sobre o jejum para 

passagem do cateter, quando indicado.

• Verificar se houve a suspensão de uso de 
anticoagulantes antes do procedimento, 
conforme prescrição médica e o tipo do 
anticoagulante.

• Orientar possíveis efeitos colaterais.

Orientações pós-procedimento
• Orientar o paciente sobre cuidados com o 

cateter, de acordo com o tipo de cateter 
implantado.

• Em caso de cateter temporário, imobili-
zar o membro durante a infusão e se for 
um cateter em artéria femoral, orientar 
o paciente a permanecer no leito em re-
pouso e não fletir o membro inferior du-
rante toda a infusão no período de qua-
tro a seis horas após a retirada do cateter 
de PICC.

O profissional de enfermagem deve orien-
tar o paciente sobre o procedimento, realizar 
a paramentação preconizada, monitorar os 
sinais vitais e nível de consciência do pacien-
te, testar permeabilidade do cateter a ser uti-
lizado, checar aspectos gerais do membro 
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quanto à integridade e perfusão, manter ca-
teter bem fixado e imobilizado. Durante a 
infusão do medicamento, verificar sinais vi-
tais, local de inserção do cateter e pulso pe-
riférico a cada 30 minutos na primeira hora, 
em seguida, a cada uma hora, durante duas 
horas e manter vigilância a cada duas horas 
até a conclusão do procedimento. Após tér-
mino da infusão, fazer flush com 20 mL de 
SF 0,9% e se for o caso, heparinizar o cate-
ter utilizado. Orientar o paciente sobre pos-
síveis efeitos colaterais esperados, como, 
por exemplo, febre, náusea, fadiga, encefa-
lopatia, entre outros.15

 ■ Administração de antineoplásico 
intraperitoneal

A administração de medicamentos an-
tineoplásicos na cavidade abdominal é cha-
mada de intraperitoneal, pode ser no in-
traoperatório, por cateter de Tenckhoff ou 
após a cirurgia, por meio do PORT-A-CATH®. 
Mais comumente indicado para tumores de 
intestino e de ovário, tem como principais 
vantagens atingir células tumorais resi-
duais microscópicas que eventualmente 
não seriam alcançadas pela quimioterapia 
sistêmica, assim como diminuir a toxicida-
de que a exposição sistêmica causaria. De-
ve ser considerado o risco de infecção asso-
ciado ao cateter peritoneal, assim como o 
risco de obstrução intestinal e de peritonite 
química.19

A quimioterapia hipertérmica intraperi-
toneal, geralmente é realizada ainda no cen-
tro cirúrgico, logo após a retirada do tumor, 
mas pode ser realizada até cinco dias após.20

A medicação deve ser aquecida, prefe-
rencialmente em banho-maria, com o cuida-
do de não hiperaquecer para não provocar 
queimaduras no paciente.20 

O paciente é posicionado em decúbito 
dorsal horizontal (DDH), é realizada a desin-
fecção do conector do cateter de Tenckoff e 
conectado o equipo da quimioterapia. Se o 

paciente tiver drenos na cavidade abdomi-
nal, estes devem ser fechados para que o qui-
mioterápico não seja drenado, e aberto após 
o tempo determinado pela equipe médica. A 
infusão deve ser iniciada conforme o tempo 
programado e, durante o procedimento e por 
um período de 23 horas após (tempo de per-
manência do medicamento na região), o de-
cúbito do paciente deve ser mudado para que 
o antineoplásico atinja toda a cavidade abdo-
minal. Ao término da infusão, deve-se infun-
dir, no cateter, 20 mL de SF 0,9%.20

Quando realizado por cateter de PORT-
-A-CATH®, a medicação deve ser aquecida 
da mesma maneira que é feito para o cateter 
de Tenckoff. O enfermeiro puncionará o ca-
teter, conforme a técnica preconizada na 
instituição, porém, o cateter abdominal não 
reflui. Deve-se realizar a desinfecção do co-
nector com álcool a 70% e infundir SF 0,9% 
antes de administrar a quimioterapia. A in-
fusão do medicamento e as mudanças de 
decúbito ocorrem da mesma maneira.19

Em um estudo realizado com um grupo 
de mulheres portadoras de tumores gine-
cológicos e tratadas com quimioterapia in-
traperitoneal, observou-se que as compli-
cações mais comuns relatadas são: dor, 
sensação de queimação e peritonite duran-
te a infusão; e distensão abdominal des-
confortável após a infusão. Dor e descon-
forto abdominal são relatados por até 
85,7% dos pacientes que receberam acima 
de 2 litros de líquido na cavidade abdomi-
nal, além disso, podem ocorrer também, 
complicações com o cateter, o que pode le-
var a descontinuação do tratamento.21

Nesse caso, o profissional de saúde tam-
bém está exposto ao risco ocupacional, e 
deve utilizar os EPIs preconizados: avental 
impermeável, dois pares de luva, óculos e 
máscara se houver risco de respingos. Para 
desprezar excretas de fluídos corporais des-
tes pacientes, deve-se utilizar dois pares de 
luvas e avental impermeável.18
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 ■ Administração de antineoplásicos  
via intratecal

A administração da quimioterapia dire-
tamente no líquido cefalorraquidiano (LCR) 
é chamada de intratecal, por meio de pun-
ção lombar ou punção de cateter implanta-
do no ventrículo (cateter de Ommaya), indi-
cado para prevenção e tratamento de Car- 
cinomatose Meníngea, Leucemia, Linfoma e 
Rabdomiosarcoma.15 

No Brasil, o procedimento é realizado ex-
clusivamente por médico habilitado, quando a 
punção for diretamente na lombar, mas pode 
ser realizado pelo enfermeiro, se for por meio 
do cateter de Ommaya, desde que este profis-
sional tenha conhecimento técnico sobre o 
procedimento, segundo Orientação Funda-
mentada, publicada pelo Coren, 044/2016.22

Antes de realizar o procedimento, quan-
do for por uma punção na lombar, é impor-
tante atentar-se ao valor de plaquetas do 
paciente e se este faz uso de anticoagulan-
tes, para evitar sangramentos.15

A Academia Brasileira de Neurologia re-
comenda que o médico aplique o Termo de 
Consentimento Informado e Esclarecido, an-
tes da punção liquórica, ao paciente e/ou 
acompanhante, dando ciência dos riscos, 
efeitos e precauções do procedimento.23

Antes da administração do medicamento, 
deve-se realizar a conferência e garantir que 
seja o fármaco correto para a via que será uti-
lizada, a fim de evitar a administração inad-
vertida por via intratecal de medicações que 
só podem ser feitas por via parenteral, poden-
do levar a evento adverso com dano grave e 
com consequência fatal ao paciente, depen-
dendo do medicamento, como, por exemplo, 
bortezomibe e vincristina. Os quimioterápi-
cos mais comumente utilizados são o meto-
trexato e citarabina, porém recentemente tem 
sido usado o transtuzumabe também.24

O procedimento deve ser realizado com 
técnica asséptica e paramentação adequada 
do profissional da saúde utilizando luva 

estéril, máscara, gorro e avental, porém, se 
não for possível, deve ser usado, pelo menos 
as luvas estéreis e a máscara.25

Para punções na região lombar, o pa-
ciente deverá ser colocado em posição fetal 
(deitado, lateralizado, joelhos fletidos próxi-
mo ao peito e a cabeça fletida próxima aos 
joelhos) ou sentado com a cabeça fletida e 
os braços cruzados. Na administração pelo 
cateter de Ommaya, o paciente deve estar 
semissentado.24

Para administrar a quimioterapia intrate-
cal, o profissional, médico ou enfermeiro, 
quando for administrar por cateter de Omma-
ya, realizará a antissepsia da pele no local com 
gaze estéril e solução de clorexidine em que 
será realizada a punção. Nos casos de punção 
na lombar, o médico pode fazer uma injeção 
anestésica local para minimizar a dor e poste-
riormente realizar a punção entre as vérte-
bras L3 e L4 ou L4 e L5, com agulha calibre  
20 ou 22 G e para a punção do cateter de 
Ommaya, utiliza-se geralmente butterfly 24-
25G. Ao realizar a punção, o médico mede a 
pressão liquórica, aspira a quantidade neces-
sária de líquor, geralmente entre 1 e 10 mL 
para avaliar o aspecto deste material e retira 
o líquor restante para equivaler ao volume de 
medicação que será injetado. Muitas vezes, 
no momento da punção, o médico aproveita 
para fazer coleta de líquor para exames, como 
análises bioquímicas e sorológicas, exames 
microbiológicos e pesquisa de células neoplá-
sicas, entre outros.15,25

O próximo passo é administrar a quimio-
terapia, que é feita em bólus, lentamente, em 
torno de 10 minutos, para minimizar o risco 
de aumento da pressão intracraniana.24

Ao término da aplicação, deve-se remo-
ver a agulha e pressionar o local da aplicação 
com uma gaze estéril por alguns segundos. 
Em seguida, cobrir com um curativo estéril e 
orientar o paciente a manter esta cobertura 
por cerca de 24 a 48 horas. Após este período, 
retirar a cobertura e lavar o local diariamen-
te com água e sabão neutro.25
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Para os pacientes que fazem punção na 
lombar, o médico pode recomendar repouso 
após a aplicação, em DDH, por um determi-
nado período definido por ele, a fim de evi-
tar cefaleia ortostática.26

O paciente que tem cateter de Ommaya 
deve ser orientado a lavar o cabelo no dia da 
aplicação da quimioterapia intratecal, não 
coçar e evitar atritos diretos no local do dis-
positivo, assim como estar atento a sinais de 
infecção, como febre, tremores ou calafrios e 
procurar o serviço médico caso isto ocorra.25

 ■ Administração de antineoplásicos  
via intravesical

A administração de agente antineoplási-
co diretamente na bexiga por meio de catete-
rismo vesical é chamada de intravesical, indi-
cado para o tratamento local de tumores de 
bexiga, após ressecção cirúrgica do tumor, a 
fim de minimizar o risco de recidiva.27

A maioria dos tumores de bexiga é tratada 
com procedimento cirúrgico, sendo a retirada 
do tumor urotelial, ressecção transuretral  
de bexiga, seguido de quimioterapia (18%), 
ou terapia biológica intravesical, Bacilos Cal- 
mette-Guerin (BCG) em 25% dos casos.28

Os medicamentos mais usados nesta apli-
cação são a BCG, mitomicina C, doxorrubici-
na, epirrubicina, thiotepa e gencitabina.29

O paciente deverá ser orientado a esva-
ziar a bexiga antes do procedimento e evitar 
tomar muito líquido por cerca de seis horas 
prévias, para não haver urgência miccional, 
considerando que após a instilação do qui-
mioterápico na bexiga, o mesmo deverá per-
manecer sem urinar por duas horas.

O médico ou enfermeiro deverá realizar a 
sondagem vesical de alívio (SVA) seguindo as 
recomendações de técnica asséptica para 
sondagem, evitando contaminações e poste-
riores infecções do trato urinário. Se o pa-
ciente apresentar incontinência urinária, de-
ve ser realizada sondagem vesical de demora 

(SVD), para que a sonda seja fechada e a me-
dicação permaneça na bexiga pelo período 
indicado.15

A medicação antineoplásica é diluída em 
seringa de até 60 mL e deve ser administrada 
por meio da sonda de forma lenta e, em segui-
da, infundido 10 mL de SF 0,9%. Após a aplica-
ção do quimioterápico, a SVA deve ser retirada 
e a SVD mantida até que se cumpra o período 
indicado de permanência da medicação.16

Se o paciente faz uso contínuo de diuré-
tico, deve ser discutido com a equipe médica 
a administração da dose no dia do procedi-
mento, pois pode dificultar a capacidade de 
manter o controle miccional e não urinar 
antes do tempo necessário para que aconte-
ça a ação do medicamento.3 

Nestas duas horas em que o paciente es-
tará com a medicação na bexiga, o mesmo 
deve ser orientado a realizar a mudança de 
posição a cada 15 minutos, em decúbitos late-
rais direito e esquerdo, posição dorsal e ven-
tral, se o paciente não tiver restrição. Após as 
duas horas da aplicação, o paciente deverá 
desprezar a diurese e pode ser liberado.3,15

O paciente deve ser orientado a hidra-
tar-se bem nas 48 horas seguidas para favo-
recer a eliminação do fármaco, utilizar pre-
servativo na relação sexual e urinar sentado 
nas primeiras 24 horas para evitar contami-
nação do ambiente e informar a equipe mé-
dica ou assistencial caso ocorra febre, tre-
mores, calafrios, disúria ou hematúria.15,29

Quanto ao risco ocupacional do profis-
sional de saúde, a quimioterapia antineoplá-
sica intravesical deve ser administrada utili-
zando os EPIs: avental, dois pares de luva, 
óculos e máscara e para desprezar a urina, 
deve-se utilizar dois pares de luvas e avental 
impermeável.18

 ≡ Biossegurança
O risco de exposição aos agentes citotó-

xicos ocorre em qualquer fase, desde o pre-
paro, administração e descarte, incluindo-se 
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o manuseio de fluídos corpóreos durante a 
aplicação e até após 48 horas. Por isso, os 
profissionais devem fazer uso dos equipa-
mentos de proteção individual (EPI) que 
compreende: avental impermeável, com fren-
te resistente e fechado nas costas, manga 
comprida e punho justo; luvas não entalca-
das cobrindo os punhos, óculos de proteção e 
máscaras com filtro de carvão ativado.30

No caso de acidentes com os profissio-
nais de saúde em contato com quimioterápi-
cos, eles devem lavar a área (pele e muco-
sas) com água corrente imediatamente, em 
chuveiro ou lava-olhos e, em seguida, serem 
encaminhado ao médico do trabalho e pro-
ceder à abertura do CAT (Comunicado de 
Acidente de Trabalho).30

As ações dos profissionais de enfer-
magem devem ser realizadas com eficiência, 
conhecimento técnico – científico e seguran-
ça, com o objetivo de evitar falhas em qual-
quer etapa do processo da administração de 
um agente antineoplásico ao paciente com 
câncer. No entanto, sabemos que o derrama-
mento do medicamento antineoplásico pode 
ocorrer e precisamos estar aptos a identificar 
rapidamente o problema e saber como atuar 
com segurança, minimizando os riscos de ex-
posição por inalação e contato, assim como 
os riscos ao ambiente e os possíveis danos 
ao paciente.

A Biossegurança é tratada na resolução 
RDC N 220, de 21 de setembro de 2004, ane-
xo V. Ela regulamenta que o kit de derrama-
mento deve conter, no mínimo, luvas de pro-
cedimentos, avental de baixa permeabilidade, 
compressas absorventes, proteção respirató-
ria, proteção ocular, sabão, descrição do pro-
cedimento, formulário para o registro do aci-
dente e recipiente identificado para recolhi- 
mento dos resíduos de acordo com RDC/ 
ANVISA no 33, de 25/2/2003.

Em casos de derramamento, deve-se se-
guir a regulamentação que preconiza que  
o responsável pela descontaminação se 

paramente antes de iniciar o procedimento. 
A área do derramamento, após identificação e 
restrição de acesso, deve ser limitada com 
compressas absorventes. Os pós devem ser re-
colhidos com compressa absorvente umedeci-
da e os líquidos com compressas absorventes 
secas. O local deve ser limpo com água e sabão 
em abundância e se houver fragmentos, estes 
devem ser recolhidos e descartados conforme 
RDC/ANVISA no 33, de 25/02/2003.

 ≡ Imunoterapia
A imunoterapia é a modalidade terapêu-

tica na oncologia que promove a estimulação 
do sistema imunológico por meio do uso de 
substâncias modificadoras da resposta bioló-
gica. Essa estimulação provoca reações imu-
nológicas que podem ser resultantes da inte-
ração antígeno-anticorpo ou dos mecanismos 
envolvidos na imunidade mediada por célu-
las. A produção de anticorpos está relacionada 
com os linfócitos B, enquanto a imunidade 
mediada por células se relaciona com os linfó-
citos T. Os monócitos e os macrófagos também 
são células efetoras de imunidade e facilitam a 
atividade dos linfócitos T e de modificadores 
da resposta biológica, como a interleucina. 
Mais de setenta atividades biológicas diferen-
tes são mediadas por produtos de linfócitos, 
monócitos e macrófagos. Esses mediadores 
podem ser classificados como fatores auxi-
liares, supressores, reguladores do cresci-
mento e citotóxicos.31

O sistema imunológico é composto por 
dois tipos de células responsáveis pela res-
posta imediata e de curta duração (monóci-
tos, macrófagos, células dendríticas e célu-
las natural killer), e as responsáveis pela 
resposta não imediata ou de memória (lin-
fócitos B e linfócitos T).15

Uma resposta imune citotóxica eficiente 
e específica contra um tumor requer uma 
interação complexa e de rápida evolução en-
tre vários tipos de células imunes no siste-
ma imune adaptativo e inato. A “sinapse 
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imunológica”, fenômeno mais amplamente 
estudado na vigilância imunológica é a capa-
cidade dos linfócitos T de distinguir os auto 
versus antígenos não próprios, que são apre-
sentados pelas células apresentadoras de an-
tígenos (APCs), como as células dendríticas. 
No geral, a atividade citotóxica de uma célula 
T CD8 + é regulada pela presença e orienta-
ção espacial de um conjunto de receptores 
estimuladores e inibitórios cuja expressão é 
regulada por uma miríade de citocinas. 

Várias abordagens terapêuticas estão 
sendo estudadas para desencadear o siste-
ma imunológico e controlar a malignidade. 
Essas abordagens incluem citocinas, células 
T (checkpoint inhibitors, agonism of costi-
mulatory receptors), manipulação de célu-
las T, vírus oncolíticos, terapias direciona-
das a outros tipos de células e vacinas.32

As imunoterapias podem provocar res-
postas clinicamente significativas e dura-
douras em vários tipos de tumores. Infeliz-
mente, as taxas de resposta à imunoterapia 
ainda são modestas e, claramente, são ne-
cessários mais esforços para melhorar os 
resultados com esses tratamentos.33

Um fator-chave subjacente à resposta li-
mitada observada em diversos estudos é a 
complexidade das interações entre o sistema 
imune do hospedeiro e a existência de múlti-
plos mecanismos redundantes de imunossu-
pressão mediada por tumor. Além disso, a 
compreensão clara dos fundamentos da pro-
dução/manutenção do antígeno do tumor, a 
evolução antigênica e a heterogeneidade imu-
nológica do tumor são essenciais.33

 ■ Tipos de imunoterapia
A imunoterapia é classificada em ativa e 

passiva, de acordo com as substâncias utili-
zadas e os seus mecanismos de ação. 

Na imunoterapia ativa, substâncias esti-
mulantes e restauradoras da função imunoló-
gica e as vacinas de células tumorais são ad-
ministradas com a finalidade de intensificar a 

resistência ao crescimento tumoral podendo 
ser autóloga ou heteróloga.

Na imunoterapia passiva ou adotiva, an-
ticorpos antitumorais ou células mononu-
cleares exógenas são administrados, objeti-
vando proporcionar capacidade imunológica 
de combate à doença.

Em 2017 a Oncology Nursing Society 
(ONS) publicou algumas recomendações pa-
ra a administração dos imunoterápicos, com 
objetivo de envolver os profissionais para um 
adequado monitoramento dos pacientes, es-
tabelecendo orientações que norteiam os 
procedimentos e regulamentam as práticas 
de administração desses novos medicamen-
tos, assim como a promoção da administra-
ção segura reduzindo os erros e riscos. Como 
parte dessas recomendações afirmam que os 
enfermeiros necessitam de conhecimento bá-
sico sobre imunoterapia para cuidar com se-
gurança e eficácia dos pacientes que recebem 
esses novos agentes. O profissional enfermei-
ro deve incluir a verificação do medicamento, 
a dose prescrita, a via de administração e co-
nhecer os principais efeitos colaterais antes 
do início da aplicação.34

Sobre a administração dos imunoterápi-
cos, ainda não se conhece os efeitos em longo 
prazo e os riscos potenciais desses agentes. 
Portanto, a ONS recomenda o tratamento da 
administração de agentes imunoterápicos 
com o mesmo nível de cuidado e vigilância 
que outros agentes antineoplásicos.

Entender os mecanismos de ação é es-
sencial para determinar os riscos potenciais 
para o paciente, seus familiares e cuidado-
res, e os profissionais de saúde. 

Os enfermeiros devem conhecer alguns 
conceitos importantes no que se refere ao tra-
tamento com a imunoterapia. Primeiro, as re-
duções de dose não costumam ser uma opção 
nos planos de tratamento imunoterápico, o 
que difere das modalidades de quimioterapia. 
As doses de imunoterapia são dadas na ínte-
gra ou mantidas completamente. Em segundo 
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lugar, os planos de tratamento multimodal são 
cada vez mais populares na prática clínica e 
podem incluir imunoterapia, quimioterapia, 
radioterapia e/ou outros agentes imuno-onco-
lógicos.35,36
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