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Introdução: A Quimioterapia Antineoplásica (QA) é definida como o emprego de 

substâncias químicas combinadas ou isoladas, para o tratamento do câncer. Essas substâncias 

agem prejudicando o crescimento e divisão do tecido tumoral a nível celular, estando 

classificadas quando a estrutura química, função e especificidade a nível celular, conforme a 

droga(1). As QA’s possuem pouca especificidade, não atingindo apenas as células tumorais, 

mas também àquelas saudáveis, que apresentem características comuns as células neoplásicas, 

como alto potencial de mitose e ciclo celular curto(1). O paciente oncológico em 

quimioterapia pode manifestar reações adversas provenientes da disfunção orgânica 

provocada pela toxicidade das QA’s às células saudáveis, sendo as células do tecido 

hematopoiético, folículo piloso e da túnica mucosa gastrintestinal as mais lesionadas, 

provocando náuseas e êmese, alopecia, trombocitopenia e neutropenia, dentre outros 

sintomas, conforme a toxicidade específica da droga(1). A toxicidade gastrintestinal provoca 

lesões no trato e tornam o paciente suscetível a infecções e hemorragias. O comprometimento 

desse tecido manifesta mucosite, náuseas, êmese e diarreia, esse quadro gera retardos no 

processo digestivo, podendo haver inapetência e sensação de plenitude gástrica(1, 2). Drogas 

neurotóxicas podem agravar os prejuízos gastrintestinais por provocar o quadro de íleo 

paralítico e constipação, além da estimulação do centro emético encefálico que aumentam 

eventos de êmese(1). Essas manifestações, quando associadas podem oportunizar um quadro 

de incapacidade funcional, devido a debilitação nutricional e perda hidroeletrolítica, sendo 

manifestados agravos como anorexia e caquexia(1, 2). O desconforto provocado pela 

manifestação de sintomas relacionados a toxicidade das drogas e as incapacidades funcionais 

provocadas pela debilidade do organismo prejudicam a qualidade de vida do paciente 

oncológico e comprometem a disposição do mesmo para o enfrentamento da doença e essa 

condição reflete na resposta ao tratamento, sobrevida e chances de cura(2-4). A avaliação de 

toxicidade no paciente oncológico é fundamental para se estabelecer a intervenção apropriada 

para cada intercorrência de forma individualizada e resolutiva, sendo necessário o 

envolvimento de toda a equipe multidisciplinar oncológica, para que se ofereça a abordagem 

adequada para fim de reestabelecimento da integridade e qualidade de vida(2-4). Objetivos: 

Descrever como ocorre a avaliação de toxicidade no paciente oncológico em quimioterapia 

antineoplásica em uma unidade oncológica em Belém-PA. Descrição da Experiência: Como 

ferramenta complementar de investigação de toxicidade, a unidade oncológica conta com um 

fluxo de atendimento, onde 48 horas após o último ciclo de infusão de QA, a equipe de 

enfermagem realiza comunicação via telefone com os pacientes, e analisa uma breve 

anamnese, com ênfase na busca de coletar dados e suas principais sintomatologias 

relacionados à toxicidade induzida pela QA. O fluxo inicia-se com a equipe de enfermagem, 

onde as informações colhidas por meio do atendimento telefônico são anexadas ao prontuário 

médico. A partir dessas informações, a equipe multidisciplinar é capaz de planejar e realizar 

intervenções. A equipe compartilha as informações acerca do quadro clínico do paciente, para 

que se possa prescrever intervenções pontuais sobre as intercorrências relatadas pelos 
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pacientes. Nesse sentido, o objetivo desta investigação é trazer uma análise crítica e 

aprofundada sobre a questão do nível de toxidade nos pacientes oncológicos, onde estes 

apresentam graus de toxidades elevados, após os protocolos medicamentosos antineoplásicos. 

Ademais, busca controlar as reações para que o paciente possa continuar o tratamento sem 

que haja situações incapacitantes, neste contexto podem ser realizadas prescrições de novas 

dietas pela equipe de nutrição, prescrições de terapias complementares pelos fisioterapeutas e 

atendimento psicológico pela equipe de psicologia, sendo o enfermeiro responsável por guiar 

o paciente nesse contexto, prestando orientações e suporte com diferentes recursos. 

Resultados: A avaliação de toxicidade demonstrou ser uma importante etapa do tratamento 

oncológico, pois permite a identificação de problemas inerentes ao tratamento e avaliação a 

nível do grau de toxidades, e a socialização do quadro clínico do paciente possibilita à equipe 

traçar intervenções de forma individual e integral. A equipe multidisciplinar, composta por 

enfermeiros, farmacêuticos, médicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas, atua de 

forma individualizada, porém sempre com ênfase em reestabelecer a integridade do paciente, 

com respeito ao processo de trabalho de cada classe profissional, esse fluxo de trabalho é 

relatado na literatura como integralidade focalizada(5). Conclusão: A toxicidade provocada 

pela QA é inerente ao tratamento, sendo esperada a manifestação de sintomas decorrente da 

agressão das drogas aos tecidos saudáveis. Essa toxicidade compromete o bom funcionamento 

do organismo, e quando não tratada pode evoluir para agravos que comprometem a 

capacidade de enfrentamento e qualidade de vida do paciente, refletindo na resposta ao 

tratamento e sobrevida. Devido a isto, é indispensável a prestação de cuidados 

individualizados ao paciente oncológico, que promovam a minimização de sintomas, 

contenção de agravos e maior disposição para o enfrentamento da doença. Para isso, é 

indispensável a atuação da equipe multidisciplinar oncológica na assistência ao paciente em 

QA, realizando o manejo das reações a partir de intervenções planejadas e focalizadas, que 

reestabeleçam a integridade e garantam a qualidade de vida durante o tratamento. Visto que, 

essa avaliação de toxicidade é de extrema importância para o desempenho do autocuidado do 

paciente oncológico, pois analisada e avaliado seu grau, pode-se intervir e evitar os efeitos 

colaterais pós QA, e assim obtendo êxito nos cuidados e prevenção para que o nosso paciente 

não desanime do tratamento. 

 

Descritores: Antineoplásicos, Efeitos colaterais e reações adversas relacionados a 

medicamentos, Cuidados de enfermagem. 
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