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Silva, JB. Eventos adversos e carga de trabalho de enfermagem em 
pacientes submetidos ao transplante de células-tronco 
hematopoiéticas: estudo de coorte [Tese]. São Paulo (SP): Escola 
de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2015. 

RESUMO 

Introdução: No paciente submetido ao transplante de células 
tronco-hematopoiéticas (TCTH), os eventos adversos (EA) 
representam ocorrência relevante, porém inerente ao procedimento. 
Tais EA interferem no status clínico do paciente e, possivelmente, na 
carga de trabalho de enfermagem. Objetivo: Avaliar a relação entre 
ocorrência de EA e a carga de trabalho de enfermagem demandada 
por pacientes submetidos ao TCTH. Método: Coorte prospectiva 
realizada com pacientes internados na unidade de TCTH do Hospital 
de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. A amostra foi 
composta por 62 pacientes; os dados foram obtidos pela análise 
diária dos prontuários. A variável dependente foi carga de trabalho 
de enfermagem, mensurada pelo Nursing Activities Score (NAS), e 
as variáveis independentes foram as demográfico-clínicas, dentre as 
quais a ocorrência e gravidade de EA, que foram identificados e 
classificados de acordo com Common Terminology Criteria for 
Adverse Events. Na análise dos dados utilizaram-se os testes Qui-
quadrado ou Exato de Fisher, os não-paramétricos Mann-Whitney e 
Kruskal-Wallis e o coeficiente de correlação de Spearman. Para 
estudar as relações entre a variável NAS e as variáveis 
independentes foram construídos modelos de regressão linear 
múltipla. Resultados: Verificou-se incidência de 100% de EA 
relativos a ‘investigações laboratoriais’, ‘trato-gastrointestinal’ e 
‘sistema sanguíneo e linfático’ nos grupos de TCTH autólogo e 
alogênico. A incidência dos EA ‘vasculares’ foi de 100% no grupo de 
alogênicos e, no de autólogos, estiveram presentes desde o início do 
tratamento, o que implicou em inexistência de casos novos. Os 
pacientes de TCTH alogênico apresentaram em média, na fase do 
condicionamento (CT) e infusão (IF), maior número de EA nas 
seguintes categorias: ‘gerais e sítio de administração’ (p=0,0047), 
‘investigações laboratoriais’ (p=0,0061), ‘nutrição e metabolismo’ 
(p=0,0280), ‘sistema nervoso’ (p=0,0080), ‘vasculares’ (p=0,0442) e 
no ‘sistema sanguíneo e linfático’ (CT: p=0,0062; IF: p=0,0020). Na 
IF pacientes de TCTH autólogo apresentaram maior número médio 
de EA relacionados ao ‘sistema renal e vias urinárias’ (p=0,0003). Na 
fase pós-TCTH (PT) não houve diferença estatística significante 
entre os grupos quanto ao número médio de EA. Em relação à 
gravidade dos EA, nas fases de CT e IF os pacientes de TCTH 
alogênico apresentaram EA de maior gravidade relacionados às 
‘investigações laboratoriais’ (CT: p=0,0091; IF: p=0,0427) e ao 
‘sistema sanguíneo e linfático’ (CT: p=0,0088; IF: p=0,0100). Na fase 
PT o grupo de pacientes de TCTH autólogo apresentou maior 
gravidade nos EA relativos a: ‘investigações laboratoriais’ 



(p=0,0156), ‘nutrição e metabolismo’ (p=0,0118), ‘sistema nervoso’ 
(p=0,0491); no período PT os pacientes de TCTH autólogo 
apresentaram maior gravidade (SAPS II – p=0,0004). A média da 
carga de trabalho de enfermagem foi de 67,3% (DP 8,2) para os 
pacientes de TCTH autólogo e de 72,4% (DP 13,0) para os de TCTH 
alogênico (p=0,1380). Foram considerados fatores associados à 
carga de trabalho de enfermagem a condição de saída do paciente 
(p=0,0005; R2=0,19) e a gravidade dos EA relativos a investigações 
laboratoriais (p=0,0008) e vasculares (p=0,0002), gerando, em 
conjunto, um R2=0,37. Conclusão: EA contribuem para o aumento 
da carga de trabalho de enfermagem em TCTH, que precisa ser 
reavaliada para garantir uma assistência segura ao paciente.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Transplante de células-tronco 
hematopoiéticas. Carga de trabalho. Toxicidade. Eventos adversos. 
Enfermagem. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silva JB. Adverse events and nursing workload on patients submitted 
to hematopoietic stem cells transplantion: a cohort study [Thesis]. 
São Paulo: School of Nursing, University of São Paulo; 2015. 
 

ABSTRACT 
 
Introduction: In the patient submitted to hematopoietic stem cells 
transplantation (HSTC) the adverse events (AE) represent relevant 
occurrence, though inherent to the procedure. Such AE interfere on 
the clinical status of the patient and, possibly, on nursing workload. 
Objective: To evaluate the relation between AE occurrence and 
nursing workload demanded by patients submitted to HSCT. 
Methodology: Prospective cohort study conducted with patients in 
the HSTC unit of the Clinical Hospital of State University of 
Campinas. The sample was composed by 62 patients; the data was 
obtained by daily analysis of medical records. The dependent 
variable was nursing workload, measured by the Nursing Activities 
Score (NAS) and the independent variables were demographic and 
clinical, among which the occurrence and severity of AE, that were 
identified according to Common Terminology Criteria for Adverse 
Events. In the data analysis were used the Chi-square or Fisher’s 
exact tests, the non-parametric Mann-Whitney and Kruskal-Wallis 
tests and Spearman’s correlation coefficient. To study the relations 
between the NAS variable and the independent variables were built 
multiple linear regression models. Results: There was incidence 
100% of AE related to ‘laboratorial investigations’, ‘gastrointestinal 
tract’ and ‘blood and lymphatic system’ in the groups of autologous 
and allogeneic HSCT. The incidence of  ‘vascular’ AE was 100% in 
allogeneic group and in the autologous they were present since the 
treatment beginning, which resulted on the inexistence of new cases. 
The allogeneic HSCT patients presented on average, in conditioning 
(CT) and infusion (IF) phases, a higher number of AE in the following 
categories: ‘general and administration site’ (p=0,0047), ‘laboratorial 
investigations’ (p=0,0061), ‘nutrition and metabolism’ (p=0,0280), 
‘nervous system’ (p=0,0080), ‘vascular’ (p=0,0442) and ‘blood and 
lymphatic system’ (CT: p=0,0062; IF: p=0,0020). In IF autologous 
HSCT the patients presented a higher number of AE related to ‘renal 
system and urinary tract’ (p=0,0003). In post-HSCT phase (PT) there 
were no significant statistical differences between the groups, 
regarding the average number of AE. Regarding the AE severity in 
CT and IF phases, the allogeneic HSCT patients presented higher 
severity of AE related to ‘laboratorial investigations’ (CT: p=0,0091; 
IF: p=0,0427) and to ‘blood and lymphatic system’ (CT: p=0,0088; IF: 
p=0,0100). In PT phase, the group of autologous HSCT patients 
showed higher severity of AE related to: ‘laboratorial investigations’ 
(p=0,0156), ‘nutrition and metabolism’ (p=0,0118), ‘nervous system’ 
(p=0,0491); in PT period the autologous HSCT patients presented 
higher severity of AE. The average of nursing workload was 76,3% 
(DP 8,2) for autologous HSCT patients and 72,4% (DP 13,0) for 



allogeneic HSCT patients (p=0,1380). Were considered factors 
associated to nursing workload, the output condition of the patient 
(p=0,0005; R2=0,19) and the severity of AE related to laboratorial 
investigations (p=0,0008) and vascular (p=0,0002) creating together 
a R2=0,37. Conclusion:  AE contribute to the increase of nursing 
workload in HSCT, which needs to be reviewed to ensure safe 
patient care. 
 
Keywords:  Hematopoietic stem cells transplantion. Workload. 
Toxicity. Adverse events. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As questões relacionadas com a segurança do paciente e, em 

particular, com a ocorrência de eventos adversos (EA), tem 

constituído uma preocupação para as organizações de saúde, para 

os profissionais da área, bem como, para os doentes e seus 

familiares(1). 

Os EA são considerados eventos indesejáveis, que causam 

dano ou prejuízo ao paciente, consequente ou não, da falha do 

profissional envolvido na assistência(2). De outra forma, pode-se 

dizer que os EA ocasionam lesões mensuráveis nos pacientes 

afetados, prolongamento do tempo de internação ou óbitos(3). Tais 

definições predominam nos artigos sobre esta temática. 

Em consonância com a definição supracitada, o Instituto 

Nacional do Câncer Americano conceitua EA como qualquer 

sintoma, sinal ou doença desfavorável, incluindo exames 

laboratoriais alterados, temporalmente associado com o uso de um 

tratamento ou procedimento médicos. Esse EA pode, ou não, ser 

atribuído ao tratamento ou ao procedimento médico(4).  

Dentre os EA ocorridos em pacientes hospitalizados, 

destacam-se aqueles relacionados a medicamentos. A “American 

Society of Health-System Pharmacists” (ASHP) define eventos 

adversos relacionados a medicamentos (EAM) como qualquer injúria 

ou dano, independente da magnitude, decorrente do medicamento, 

provocados pelo uso ou falta do uso deste, quando necessário(5).  

No âmbito hospitalar atenção especial deve ser dada à 

investigação de EA, incluindo os EAM, entre pacientes graves, pois, 

em decorrência de suas particularidades, são mais vulneráveis a tais 

eventos(6). Entende-se por paciente grave, aquele que demanda 

cuidados intensivos, com risco iminente de vida, sujeitos à 

instabilidade de sinais vitais, que requeiram assistência de 

enfermagem e médica, permanente e especializada(7).  
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O paciente submetido ao transplante de células-tronco 

hematopoiéticas (TCTH) assemelha-se ao doente de cuidados 

intensivos no que tange a sua gravidade e a utilização de artefatos 

tecnológicos. Esta informação está em concordância com a 

Sociedade Americana de Oncologia Clínica e a Sociedade 

Americana de Hematologia, que consideram o indivíduo submetido 

ao TCTH, um paciente grave(8). Outros estudos ratificam o fato de 

que o paciente de TCTH apresenta risco aumentado para 

complicações, necessitando, muitas vezes, de assistência 

intensiva(9-11). 

Investigação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) mostrou 

que neste cenário podem ocorrer até dois EA por paciente/dia e 

destes, 18% são considerados EA graves(12). Estudo nacional 

apontou frequência de 43,7% de EAM em pacientes que demandam 

cuidados intensivos; este percentual foi superior ao encontrado em 

enfermaria e centro cirúrgico (25%)(13). 

Em relação ao paciente de TCTH, pode-se dizer que o EA é 

uma ocorrência frequente e inerente ao transplante(14, 15)
. O TCTH é 

indicado no tratamento de doenças hematológicas, oncológicas, 

hereditárias, imunológicas e, de acordo com o doador, pode ser 

autólogo ou alogênico(16, 17)
. 

Em relação ao TCTH autólogo, as células-progenitoras 

hematopoiéticas (CPH), utilizadas como enxerto, são do próprio 

paciente. No alogênico, as células são oriundas de outro doador, 

total ou parcialmente compatível, aparentado ou não(16, 18). As fontes 

de CPH podem ser: medula óssea, sangue periférico ou sangue do 

cordão umbilical(19).  

No TCTH autólogo utiliza-se, na fase de condicionamento, 

altas doses de quimioterápicos e, após, realiza-se o resgate da 

medula do paciente com CPH, pois, caso contrário, a aplasia seria 

muito prolongada, aumentando o risco para infecções e, 

consequentemente risco de morte. O procedimento visa destruir 

células tumorais que poderiam ser resistentes a doses 
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convencionais de quimioterapia, diminuindo a recorrência da 

doença(20). 

Quanto ao TCTH alogênico, o regime de condicionamento, 

constituído por agentes antineoplásicos e/ou radioterapia, tem o 

objetivo de erradicar células neoplásicas, bem como, de criar um 

“espaço” imunológico no receptor, por meio de imunoablação e 

imunossupressão, para permitir a enxertia das CPH do doador(20, 21). 

No TCTH alogênico, a compatibilidade (doador-receptor) é 

investigada em relação aos antígenos leucocitários humanos (HLA). 

Estes são expressos, principalmente, pelos linfócitos e são 

responsáveis por reações imunológicas, quando os tecidos são 

enxertados de um indivíduo para outro. Tais reações aloimunes 

podem causar a rejeição do enxerto, conhecida por doença do 

enxerto contra o hospedeiro (DECH). Assim sendo, os pacientes de 

TCTH alogênico necessitam receber profilaxia para DECH, o que 

causa EA adicionais neste tipo de transplante(22,23). Em 

contrapartida, as reações aloimunes do TCTH alogênico, são 

responsáveis pelo efeito do enxerto contra o tumor, que apresenta 

potencial para eliminar células malignas residuais(18,24)
. 

Desde o advento do TCTH em 1957 até 2012, 

aproximadamente um milhão de pacientes, no mundo, foram 

submetidos ao procedimento. Anualmente, segundo a Worldwide 

Network for Blood and Marrow Transplantation, são transplantados 

cerca de 50.000 pacientes no mundo.  A Europa lidera o número de 

TCTH (53%) realizados, seguida pelo continente Americano 

(31%)(25, 26)
. 

 O TCTH no Brasil continua com crescimento lento e 

constante. No ano de 2013 atingiu o total de 1.813 transplantes, 9,5 

por milhão da população (pmp), destes, 37% foram alogênicos. O 

TCTH foi realizado em 13 estados brasileiros e os estados de São 

Paulo e Pernambuco realizaram, no ano de 2013, o maior número 

de transplantes (48,1 pmp e 39,3 pmp, respectivamente). No referido 

período, o estado de São Paulo foi responsável por um total de 993 
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transplantes, dos quais, aproximadamente, 40% foram 

alogênicos(27).  

O TCTH pode ser dividido em três fases distintas: regime de 

condicionamento; coleta, processamento e infusão das CPH; suporte 

clínico e hemoterápico pós-TCTH(28).  

A fase do condicionamento, no pré-transplante, consiste na 

administração de agentes antineoplásicos, combinada ou não à 

radioterapia e a imunomoduladores. Os regimes de condicionamento 

podem variar consideravelmente na intensidade. Podem ser de altas 

doses, mieloablativo (MAC), com completa ablação da medula óssea 

do paciente, ou não mieloablativos (NMA) e de reduzida intensidade 

(RIC)(18, 29).  

O regime NMA causa mínima citopenia e, teoricamente, a 

medula poderia recuperar-se sem a infusão de CPH. Os 

condicionamentos de RIC são intermediários entre o MAC e NMA e 

causam citopenia de duração variável. Os condicionamentos de RIC 

e NMA possibilitam que pacientes não elegíveis para o TCTH 

mieloablativo, como idosos e portadores de comorbidades, possam 

realizar o transplante(18, 21)
.  

A segunda fase do transplante consiste essencialmente na 

infusão das CPH, que são administradas por via intravenosa e 

migram para a medula óssea, onde se aderem e devem se expandir 

e diferenciar(30, 31)
.  

Na fase pós-TCTH, a medula óssea apresenta 

hipocelularidade e, em geral, o nadir (menor valor de contagem 

hematológica) ocorre neste período(32, 33). O nadir de cada célula do 

sangue ocorre em tempos diferentes; sendo que o de plaquetas e 

glóbulos brancos ocorre, aproximadamente, em sete a 14 dias após 

o último dia de tratamento com quimioterápico(33).  

Portanto, é esperado que, na fase pós-TCTH, o paciente 

apresente maior risco para a ocorrência de infecções, 

sangramentos, anemia e outros EA próprios do TCTH(34-36). 
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Quando o TCTH é bem sucedido, após esse período de 

pancitopenia, as células diferenciadas são liberadas no sangue e 

restauram a contagem sanguínea, ocorrendo a enxertia ou “pega” do 

enxerto. O tempo para enxertia pode variar de nove a 25 dias em 

média e está relacionado com diversos fatores como tipo de TCTH, 

a fonte de CPH e profilaxia utilizada para a DECH(28, 37)
. 

Além dos EA hematológicos, prevalentes no pós-TCTH, 

citados anteriormente, há outros tipos de EA pós-TCTH como 

mucosite, síndrome de obstrução sinusoidal hepática, cistite 

hemorrágica, pneumonite intersticial, DECH aguda e toxicidades em 

diversos sistemas. Estes EA são decorrentes, na maioria das vezes, 

de medicamentos, como os agentes antineoplásicos e 

imunomoduladores, utilizados durante a fase do condicionamento(35, 

38)
. 

Existem outros fatores, além do regime de condicionamento, 

que podem contribuir com o aparecimento de EA no contexto do 

TCTH, tais como: estágio da doença de base por ocasião do TCTH, 

tipo de TCTH (autólogo e alogênico), condições clínicas, incluindo 

presença de comorbidades pré-transplante(36,39,40). A Figura 1 

aponta possíveis complicações em TCTH, com destaque para os 

primeiros cem dias pós-TCTH. 

 

 

 

 

 

 

 



24 

Figura 1 – Complicações potenciais em pacientes submetidos ao 
transplante de células-tronco hematopoiéticas. Campinas, 
2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Voltarelli JC, Pasquini R, Ortega ETT. Transplante de células-tronco 

hematopoiéticas. São Paulo: Atheneu; 2009. 

 
 

A ocorrência de EA no dia da infusão de CPH (dia zero) tem 

sido explorada na literatura devido à gravidade potencial de tais 

eventos. Em estudos com pacientes de TCTH autólogo e alogênico 

a ocorrência de EA foi maior no primeiro grupo, e associada 

principalmente à presença do crioprotetor(41-43) e ao maior número de 

granulócitos(44). A técnica de infusão de CPH por seringa (push) foi 

considerada fator de risco para a ocorrência de EA(45). Nesta fase,  

os estudos apontam presença de EA relacionados, principalmente, 

aos  sistemas imunológico, respiratório, gastrointestinal e vascular.  

Estudo conduzido com pacientes submetidos ao TCTH 

autólogo (n=144), cujo objetivo foi determinar a incidência de EA 
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durante infusão de células-tronco (criopreservadas) e os fatores de 

risco relacionados, mostrou que 67,3% dos pacientes apresentaram 

EA. Os EA mais frequentes foram reações alérgicas (65%), sintomas 

gerais como calafrios e tremores (39,2%), gastrintestinais como 

náusea, vômito e cólica abdominal (37,1%) e respiratórios, como 

tosse e dispnéia (31%). O maior número de granulócitos foi fator de 

risco para a ocorrência de EA(44).  

Investigação transversal com objetivo de obter dados clínicos 

e técnicos sobre um separador celular de fluxo contínuo, após 

processamento da medula óssea fresca (com incompatibilidade 

ABO) evidenciou que 15,4% dos pacientes de TCTH alogênico 

(n=114), apresentou EA após infusão do enxerto. Os EA 

identificados incluíram diarréia (1,1%), dispnéia (1,1%), eritema 

(2,2%), hipertermia, vômito, alteração da pressão sanguínea ou dor 

abdominal (3,3%), cefaléia ou náusea (4,4%). Os autores concluíram 

que o processamento da medula, por um aparelho que separa as 

hemácias das células-tronco, deve ter contribuído para a redução da 

incidência de EA(43). 

Pesquisa transversal, cuja finalidade foi  comparar receptores 

de enxerto autólogo criopreservado com DMSO e receptores de 

medula alogênica fresca quanto à frequência de EA, mostrou maior 

incidência de náuseas (44,8 versus 14,1%), vômitos (23,9% versus 

8,5%), calafrios (31,3% versus 1,4%) e febre (17,9% versus 0%), 

com significância estatística, no grupo de transplante autólogo com 

criopreservação prévia(41).  

A relação entre a presença do crioprotetor no enxerto e a 

ocorrência de maior número de EA foi corroborada por estudo 

epidemiológico realizado com pacientes de TCTH (n=166), o qual 

detectou  73,7% de EA transfusionais nos transplantes autólogos, 

21,3% nos alogênicos, que  foram associados à presença do 

crioprotetor(42).   

Estudo transversal conduzido com amostra de 645 pacientes, 

com objetivo de verificar a influência da técnica de infusão de CPH 
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(seringa por push  versus  bolsa de infusão)  no aparecimento de EA 

mostrou que  cerca de 50% experienciou pelo menos um EA. Os 

mais frequentes foram reações cutâneas, náusea e hipertensão. A 

técnica de infusão por seringa foi  associada com a ocorrência de EA 

(OR=1,82; p=0,002)(45).  

Os EA experienciados pelos pacientes no dia da infusão de 

CPH exigem diversos cuidados da equipe multiprofissional, que 

incluem uso de medicação pré-infusão e monitorização intensiva(46). 

O enfermeiro tem um importante papel na realização do 

procedimento, desde as questões que o antecedem 

(descongelamento do enxerto) até a monitorização de sinais e 

sintomas, que permanece necessária, mesmo horas pós-transplante. 

Em muitos centros de TCTH, o enfermeiro é o responsável pela 

infusão, propriamente dita, das CPH. 

Na fase pós-TCTH,  os EA são frequentes em pacientes de 

TCTH e variam de acordo  com o tipo de TCTH (autólogo e 

alogênico) e regimes de condicionamento (tipo e dose do 

medicamento). Alguns estudos(36, 47) avaliaram o impacto de EA em 

vários sistemas, outros, foram mais específicos e verificaram a 

toxicidade hematológica(48) ou metabólica(49). A  terapia do TCTH é 

complexa, gera diversos EA, os quais, por sua vez, podem 

representar risco para a ocorrência de outros eventos que 

comprometem o status clínico do paciente(48). Apesar de estudos 

analisarem os EA  na fase pós-TCTH, os EA observados são  

decorrentes da terapia instituída desde a  fase do condicionamento. 

 Coorte retrospectiva com finalidade de determinar a incidência 

de EA em pacientes de TCTH alogênico (n=131), em um período de 

100 dias, apresentou as seguintes incidências de EA para pacientes 

que receberam células de sangue periférico e de medula óssea 

respectivamente: pneumonite intersticial (7% e 9%), SOS (16% e 

24%), cistite hemorrágica (18% nos dois grupos), hemorragia (32% e 

25%), falência renal (18% e 24%) e DECH (73% e 74%). Na 



27 

comparação dos tipos de TCTH os autores não observaram  

diferença  entre os grupos com relação a ocorrência de EA(47).  

 Coorte conduzida com pacientes de TCTH alogênico, que 

avaliou  a toxicidade relacionada ao regime mieloablativo e não-

mieloablativo identificou as seguintes incidências acumuladas de EA 

(gravidade de 3 a 5): neutropenia (58% e 100%), plaquetopenia 

(18% e 97%), rejeição (7% e 0%), cardiovascular (58% e 66%), 

gastrointestinal (8% e 78%), hemorragia (1% e 8%), hepático (16% e 

49%), infecção (58% e 88%), metabólico (58% e 74%), neurológico 

(7% e 15%), pulmonar (4% e 14%), renal (12% e 18%) 

respectivamente(36). 

Outra investigação cujo objetivo foi avaliar a ocorrência de EA 

metabólicos graves (graus 3-4) nos 100 dias pós-TCTH alogênico 

(MAC) encontrou que 86,5% da amostra (n=311) apresentou pelo 

menos um EA grave. Os EA mais frequentes foram hiponatremia, 

hipocalemia e hiperglicemia(49). 

Estudo de coorte visou identificar os fatores de risco para o 

desenvolvimento de neutropenia febril e de infecção bacteriana nos 

primeiros 100 dias pós-TCTH alogênico (RIC). A neutropenia febril 

ocorreu em 72% dos pacientes e a infecção bacteriana ocorreu em 

14% dos pacientes, durante os primeiros 30 dias do pós-TCTH e, em 

15% deles, após esse período. Foram considerados fatores de risco 

para a neutropenia febril, o início precoce da neutropenia (antes do 

dia +5; p< 0,02) e a mucosite grau 3-4, nos primeiros dez dias pós-

TCTH (p=0,03). Os autores concluíram que após TCTH alogênico 

(RIC), a neutropenia febril e a infecção bacteriana foram associadas 

com mucosite grave e à neutropenia de início precoce. Após a 

enxertia, a terapia com corticosteróides em altas doses (profilaxia de 

DECH) foi o maior fator de risco(48)
. 

Investigação conduzida com pacientes com diagnóstico de 

mieloma múltiplo visou identificar a segurança e eficácia do 

melfalano na dose de 200 mg/m2 seguido de TCTH autólogo em 

comparação com a terapia com melfalano-prednisona-lenalidomida 
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(MPL). Quanto à toxicidade, o estudo apontou que os pacientes que 

utilizaram melfalano, em comparação com os que utilizaram MPL, 

apresentaram os seguintes EA respectivamente: neutropenia grau 3-

4 (94,3% versus 51,5%), gastrointestinal (18,4% versus 0%), 

infecções (16,3% versus 0,8%)(50). 

 Muitos estudos(36,44,48-50) utilizaram para avaliação e 

mensuração do EA a terminologia, que no inglês é denominada 

“Common Terminology Criteria for Adverse Events” – CTCAE / 

National Cancer Institute – NCI”(51). Nessa terminologia, o termo 

toxicidade foi substituído por EA. Essa substituição de nomenclatura 

é pertinente no contexto da onco-hematologia, uma vez que, o termo 

toxicidade implica em estabelecer uma relação de causa e efeito, o 

que, em geral, não é possível em pacientes que fazem uso de 

polifarmácia(52). 

Devido às características dos pacientes de TCTH, o 

CTCAE/NCI(51) tem se mostrado um instrumento bastante apropriado 

para identificar e classificar EA neste cenário. O CTCAE é composto 

por 26 domínios ou sistemas orgânicos (no inglês “system organ 

class”), com inúmeros itens cada, organizadas por fisiopatologia e 

anatomia, cuja graduação (de 1 até 5) refere-se à gravidade do EA. 

Visto que os EA podem afetar de modo importante a condição 

clínica do paciente, é preciso identificar rapidamente tais EA, 

classificá-los conforme gravidade e tratá-los, em virtude do potencial 

aumento de morbimortalidade que representam ao paciente(40, 53)
. 

Além disso, é esperado que haja também impacto na carga de 

trabalho de enfermagem.  

No contexto atual, é fundamental a avaliação da carga de 

trabalho de enfermagem, categoria que representa 60,2% dos 

vínculos empregatícios dos profissionais de saúde e que é 

responsável por processos que visam à qualidade da assistência 

prestada(54). Além disso, é a equipe de enfermagem que permanece 

maior tempo à beira do leito, para cuidar e realizar intervenções 

terapêuticas(55). 
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Estudos conduzidos em UTI têm apontado a relação entre 

carga de trabalho e ocorrência de desfechos negativos, os quais 

incluem os EA(56-58). Pesquisadores observaram que o risco de morte 

aumentou em 7% para cada paciente adicional por enfermeiro(58).  

Em relação ao tempo de hospitalização, pesquisas apontam 

uma relação inversa com quadro de pessoal de enfermagem, 

sugerindo que a adequação quantitativa da equipe de enfermagem 

reduz o período de internação(59, 60).  O mesmo ocorre em relação à 

ocorrência de infecção; unidades de internação com quantitativo 

adequado de pessoal apresentaram menores taxas de infecção(61, 

62).  

 A relação entre carga de trabalho de enfermagem (variável 

independente) e ocorrência de EA (variável dependente) em 

pacientes hospitalizados é explorada na literatura(62-65). Entretanto, 

em pacientes de TCTH, considerando que muitos EA são inerentes 

ao tratamento e ao procedimento nas diferentes fases, é possível 

que determinados EA possam contribuir para o aumento da carga de 

trabalho de enfermagem durante o TCTH.   

 Para mensurar carga de trabalho de enfermagem, existem 

instrumentos capazes de avaliar a condição clínica do paciente e a 

demanda de cuidado(66). Na atualidade, um dos instrumentos mais 

utilizados com esta finalidade é o “Nursing Activities Score – NAS” 

que foi construído para medir carga de trabalho de enfermagem, 

inicialmente, em UTI(67). Este instrumento foi validado para a 

cultura brasileira(66) e desde então, tem sido utilizado em diversas 

pesquisas(63, 66, 68-70).  

  O NAS é considerado o instrumento mais abrangente para 

mensurar as atividades de enfermagem nas UTI de pacientes 

adultos; apresenta uma sensibilidade de aproximadamente 81% 

para a medida  das atividades de enfermagem, superando a 

abrangência de outros instrumentos com a mesma finalidade(67).  

Ainda que o NAS tenha sido originalmente criado para ser 

usado nas UTI, alguns estudos recentes apontam que essa 
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ferramenta pode ser utilizada, também, em outras unidades de 

internação(71, 72). A avaliação da carga de trabalho pelo NAS é 

baseada nas atividades realizadas pela enfermagem em diferentes 

contextos assistenciais(67), fato este que possibilita seu uso em 

outras unidades hospitalares. 

Estudo recente utilizou o NAS para medir a carga de trabalho 

em unidade de Hematologia e TCTH e o considerou adequado neste 

contexto. As maiores pontuações do NAS apresentaram forte 

correlação com os menores escores das escalas de “Performance 

Status”, ou seja, quanto pior o estado clínico do paciente, maior a 

carga de trabalho de enfermagem requerida pelos pacientes dessas 

especialidades(73). 

Outras pesquisas(64,74,75) combinaram o uso do NAS com 

índices de gravidade e/ou preditores de mortalidade, como o 

Simplified Acute Physiology Score(76,77) (SAPS) pois, tal associação 

pode auxiliar na compreensão do número de horas de trabalho de 

enfermagem demandadas pelos pacientes. 

De modo geral, os estudos com NAS foram realizados no 

contexto da UTI, em que esta variável, carga de trabalho, é 

considerada independente para a ocorrência de EA como infeçcão e 

queda, dentre outros. No entanto, a investigação da carga de 

trabalho de enfermagem como variável desfecho, ainda que 

importante, não foi identificada na literatura. 

Em relação à demanda de trabalho de enfermagem por 

pacientes de TCTH, deve-se considerar diversas variáveis que 

podem influenciar o sucesso do transplante e, consequentemente, a 

necessidade de assistência que os pacientes apresentarão.  

 Considerando a vulnerabilidade do paciente de TCTH à 

ocorrência de EA, alguns de natureza grave, que a carga de trabalho 

neste cenário hospitalar ainda é pouco conhecida e que a 

associação destas variáveis trará achados, os quais poderão 

contribuir na elaboração de diretrizes acerca do cuidado de 

enfermagem, construiu-se este estudo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1   OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar a relação entre ocorrência de eventos adversos e a 

carga de trabalho de enfermagem demandada por pacientes 

submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas. 

 

2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a incidência de eventos adversos por sistemas 

orgânicos e por tipo de transplante de células-tronco 

hematopoiéticas (autólogo e alogênico); 

 Descrever os eventos adversos (número e gravidade) 

apresentados pelos pacientes de transplante de células-

tronco hematopoiéticas (autólogos e alogênicos), nas fases 

do tratamento (condicionamento, infusão e pós-transplante); 

 Descrever a carga de trabalho de enfermagem, mensurada 

pelo Nursing Activities Score – NAS, demandada pelos 

pacientes de transplante de células-tronco hematopoiéticas 

(autólogos e alogênicos); 

 Identificar fatores associados à carga de trabalho de 

enfermagem demandada pelos pacientes de transplante de 

células-tronco hematopoiéticas. 
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3 MÉTODO 

3.1 TIPO E LOCAL DE ESTUDO 
 

Trata-se de uma coorte prospectiva realizada com pacientes 

adultos submetidos ao TCTH no Hospital de Clínicas (HC) da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O HC/Unicamp 

dispõe de 411 leitos e realiza atendimentos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

O Serviço de TCTH da Unicamp está localizado no 4º andar 

do Hospital de Clínicas da Unicamp e conta com nove leitos para 

internação. Encontra-se em funcionamento desde 1993, quando 

realizou o primeiro transplante(78).  

Essa unidade dispõe de uma equipe de enfermagem 

composta por dez enfermeiros assistenciais, 19 técnicos de 

enfermagem, dois enfermeiros supervisores e um enfermeiro diretor, 

que são distribuídos em três turnos de trabalho (manhã, tarde e 

noite). A relação enfermeiro-paciente é de 1:4 e a relação 

técnicos/auxiliares de enfermagem por paciente é de 1:2. 

A equipe médica é composta por doze profissionais: um 

docente, três contratados, um residente, um psiquiatra e seis 

plantonistas. Adicionalmente há um odontólogo, uma nutricionista, 

uma terapeuta ocupacional e uma equipe de fisioterapia e de 

assistência social que prestam serviços nesta unidade.  

A Gráfico 1 ilustra a variação do número de TCTH realizados 

na unidade desde a sua abertura. Nota-se que a maioria dos 

transplantes realizados na unidade de TCTH investigada são 

alogênicos. 
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Gráfico 1 – Variação do número de transplantes de células-tronco 
hematopoiéticas realizados no Hospital de Clínicas da 
Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2014. 

 

 
Fonte: Central de Análise de Dados e Estatística / Hemocentro/Unicamp 

(n=1014). Observação: dados obtidos até setembro de 2014. 

 
3.2 CASUÍSTICA 

 A amostra consecutiva foi composta por 62 pacientes 

submetidos ao TCTH alogênico e autólogo, de 01 de janeiro de 2013 

a 30 de abril de 2014. Foram incluídos os sujeitos que atenderam 

aos seguintes critérios de elegibilidade: idade igual ou superior a 18 

anos, submetidos ao TCTH, independentemente do diagnóstico de 

base. No caso de reinternação para realização de um novo 

transplante, o sujeito foi contado duas vezes (como novo sujeito). Os 

pacientes foram acompanhados do momento da internação até a 

saída da unidade, por alta ou óbito. 

 

3.3 DEFINIÇÕES OPERACIONAIS 
 

Em virtude da existência de inúmeros entendimentos acerca 

dos eventos adversos, no presente estudo adotou-se a definição do 

Instituto Nacional do Câncer Americano(4, 51): “evento adverso é 

qualquer sinal desfavorável e não intencional (incluindo um achado 

laboratorial anormal), sintoma ou doença temporalmente associada 

com o uso de um tratamento médico ou procedimento, que pode ou 

não, ser considerado relacionado ao tratamento médico ou 
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procedimento”. Um EA é um termo que representa um evento 

específico que ocorreu com um determinado paciente, usado para 

documentação e análises científicas(4). 

Com relação ao conceito de carga de trabalho de 

enfermagem, optou-se-se por uma definição objetiva, que considera 

o tempo de assistência de enfermagem, em horas, gasto pelo 

profissional, para atendimento do paciente, conforme suas 

necessidades de cuidado(79). 

Outro termo utilizado nesta pesquisa foi enxertia ou “pega” 

do enxerto. Considerou-se enxertia o primeiro de dois dias 

consecutivos com granulócitos ≥0,5x109 L (500 células/µL)(37, 80). 

 
3.4 ASPECTOS ÉTICOS  

  

O projeto de pesquisa, primeiramente, foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem (EE) 

da Universidade de São Paulo (USP/SP) (instituição proponente), 

sendo aprovado sob o parecer de número 222.565 (Anexo 1).   

 Após autorização para a coleta de dados dos responsáveis 

pela Unidade de TCTH e pelo HC/Unicamp, os projetos de pesquisa 

foram submetidos ao CEP da Faculdade de Ciências Médicas 

(FCM)/Unicamp (instituição co-participante), sendo ambos 

aprovados sob os pareceres de número 256.642 (Anexo 2) e 

143.695 (Anexo 3), respectivamente. 

 A presente pesquisa obteve dispensa do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, pois a coleta de dados realizou-

se por meio da análise de prontuários.  

 Durante todo o trabalho foram respeitados os aspectos éticos 

contemplados na Resolução 466/12 sobre diretrizes e normas que 

regulamentam a pesquisa envolvendo seres humanos(81). 

 Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar 

identificação dos pacientes, sendo salvos em arquivo com senha 

para evitar alterações futuras no documento. Os dados serão 
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armazenados por 60 (sessenta) meses após o término da coleta, de 

acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

supracitada(81). Após o prazo determinado o arquivo será destruído. 

Além desses procedimentos éticos, o pesquisador 

responsável por este estudo assumiu o compromisso, mediante 

assinatura de um Termo de Responsabilidade da Pesquisadora – 

TRP (Apêndice A), de zelar pelo sigilo, guardar as informações 

obtidas e utilizá-las, única e exclusivamente, para o desenvolvimento 

da presente pesquisa. 

 

3.5 COLETA DE DADOS 
 

3.5.1 Operacionalização  
 

 A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora com o 

auxílio de uma aluna do Mestrado em Enfermagem. Os dados foram 

extraídos dos prontuários dos pacientes, cuja busca ocorreu nas 

folhas de prescrições médica e de enfermagem, evolução clínica, 

anotações de enfermagem, exames laboratoriais.  

 Para a coleta de dados acerca do NAS foi necessário implantá-

lo na unidade, aspecto que requereu aprovação de um sub-projeto, 

que foi aprovado pelo CEP local (Anexo 3). 

 Nesta fase do estudo foram realizadas reuniões com a equipe 

de enfermagem para apresentação do instrumento, treinamento da 

equipe de enfermagem, elaboração de um manual de orientações 

(Apêndice B) para uso do NAS em TCTH, aplicação “piloto” do 

NAS, além de reuniões para reavaliação da aplicação do 

instrumento e repetição de treinamento para a equipe. 

Em relação às reuniões para apresentação do NAS às 

equipes de enfermagem, estas incluíram a explicação da finalidade 

do instrumento, bem como a leitura conjunta do mesmo e 

esclarecimento de dúvidas. O treinamento foi ministrado por duas 

professoras experts no tema e instrumento.  Além disso, para 

preenchimento do instrumento buscou-se um consenso quanto à 
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pontuação de rotinas e especificidades do TCTH nos itens do NAS, 

que culminou na elaboração de um manual com orientações que 

tinham por intuito facilitar o uso desse instrumento na unidade 

(Apêndice B).  

Após treinamento, os enfermeiros da unidade iniciaram a 

aplicação piloto do NAS (maio/2012 a dezembro de 2012). Durante o 

segundo semestre de 2012, novas reuniões com o intuito de alinhar 

a aplicação do NAS foram realizadas com as equipes de 

enfermagem dos três turnos de trabalho (manhã, tarde e noite). 

Desde então, o NAS encontra-se implantado na unidade de TCTH, 

que foi campo do presente estudo. 

  O NAS foi preenchido diariamente pelos enfermeiros da 

unidade de TCTH, como parte de suas atividades diárias. 

Posteriormente, os registros foram analisados para o cômputo dos 

escores. 

 

3.5.2  Instrumentos  

  A coleta de dados foi realizada utilizando-se sete diferentes 

instrumentos, quais sejam: (A) Caracterização do paciente: aspectos 

demográfico-clínicos; (B) Perfil do regime terapêutico; (C) Perfil de 

exames laboratoriais/bioquímicos; (D) Perfil dos Sinais e/ou 

sintomas (EA); (E) Nursing Activities Score; (F) Simplified Acute 

Physiology Score II (SAPS II); (G) Escore de risco pré-TCTH do 

EBMT. A seguir é apresentada a descrição de cada um deles, com o 

seu uso, ao longo da presente pesquisa. 

 

(A) CARACTERIZAÇÃO DO PACIENTE: 
         Aspectos demográfico-clínicos  

 O instrumento A, denominado ficha de “Caracterização do 

paciente: aspectos demográfico-clínicos” (Apêndice C), foi 

composto pelas iniciais do nome, número de registro, data de 

internação do paciente, idade, sexo, peso, altura, diagnóstico de 
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base, TCTH prévio (ocorrência e tipo), comorbidades, tipo de TCTH 

atual, fase da doença por ocasião do TCTH (precoce, intermediário e 

tardio), fonte de obtenção das células, tipo de doador, sistema ABO 

(doador/receptor), condicionamento (tipo e data de início), 

criopreservação, número de células CD34 infundidas, data(s) da 

infusão das CTH (D0), data e dia da  enxertia (D+ x), infecção 

(ocorrência), condição de saída (sobrevivente ou óbito), data da(o) 

alta/óbito do paciente, dia referente ao TCTH da(o) alta/óbito do 

paciente (D x) e causa óbito (se houver).  

 Este instrumento teve seu preenchimento iniciado no dia da 

internação do paciente na unidade de TCTH e foi completado ao 

longo da internação, até a alta ou óbito do paciente. 

 

(B)  Perfil do regime terapêutico 

 O instrumento B, denominado “Perfil terapêutico” (Apêndice 

D), foi constituído pelas iniciais do nome e número de registro do 

paciente; fase do tratamento (condicionamento, dia de infusão, pós-

TCTH); data da prescrição; nome genérico, dose, via e aprazamento 

dos horários dos medicamentos. 

 Foram coletados dados acerca dos medicamentos nas 

prescrições referentes ao condicionamento (selecionado dia D-3), ao 

(s) dia(s) de infusão de CTH e ao período pós-transplante 

(selecionado dia D+7).  

 Tendo em vista que a maioria dos medicamentos prescritos são 

administrados diariamente, havendo alterações sobretudo na 

vigência de EA e nas fases diferentes do procedimento, para 

representar o regime terapêutico, selecionou-se datas que 

representassem a fase.  

  A escolha arbitrária dos dias D-3 e D+7 para representar as 

fases do condicionamento e pós-TCTH, respectivamente, foi feita 

levando-se em consideração que, mesmo nos regimes de 
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condicionamentos mais breves, seria possível obter-se prescrição de 

agente antineoplásico.  

 A justificativa para a escolha da prescrição do D+7 se baseia 

no fato que, em geral, neste período, o paciente encontra-se 

aplásico, ou seja, apresenta maior risco para infecções, o que, 

possivelmente, acarretaria o uso de antimicrobianos diferentes dos 

utilizados para profilaxia nas fases anteriores do TCTH. 

 

(C)  Perfil de exames laboratoriais/bioquímicos 

O instrumento C, denominado “Perfil de exames 

laboratoriais/bioquímicos” (Apêndice E), foi constituído pelas iniciais 

do nome, número de registro do paciente, data do exame, resultados 

diários de exames de função hematológica (hemograma completo e 

número de plaquetas), função renal (creatinina sérica), função 

hepática (AST, ALT, FA, GGT, BD/BI), hemocultura, sódio, potássio, 

cálcio, fósforo, magnésio e glicose.  

Os exames foram primeiramente transcritos como variáveis 

quantitativas contínuas. Posteriormente, foram analisados segundo o 

CTCAE/NCI(51) (Anexo 4) e as alterações foram classificadas em 

uma escala com graduação de um (EA leve) a cinco (óbito).  

Para análise das possíveis alterações das investigações 

laboratoriais, utilizou-se os valores de referência disponíveis no 

site da Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia(82). 

 
 

(D) Perfil de Sinais e/ou sintomas (EA) 
 
A ficha de “Perfil de Sinais e/ou sintomas (EA)” foi elaborada 

aos moldes de check list (Apêndice F). Foi composta pelas iniciais 

do nome e número de registro do paciente; data da ocorrência do 

EA, frequência de ocorrência e presença ou não de EA nos 

sistemas orgânicos a saber: cardíaco (parada cardíaca; outras 

alterações cardíacas); gastrointestinal (diarréia, constipação, 

mucosite, náusea e vômitos); alterações gerais e condições do 
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sítio de administração (dor, febre, reação relacionada à infusão, 

extravasamento e reação no sítio de injeção); imunológico (reação 

alérgica, anafilaxia); sistema nervoso (cefaléia, convulsões, tontura 

e outras alterações do sistema nervoso); alterações psiquiátricas 

(agitação, delirium e confusão); sistema renal e urinário 

(hematúria/hemoglobinúria); respiratório (broncoespasmo, tosse, 

dispnéia, pneumonite/pneumonia,  falência respiratória e outras 

alterações respiratória, torácica e mediastinal); pele e tecido 

subcutâneo (rash máculo-papular, outras alterações na pele e 

tecido subcutâneo); alterações vasculares (hipertensão e 

hipotensão).  

  As alterações relacionadas ao sistema sanguíneo e linfático 

(anemia e neutropenia febril), às investigações laboratoriais ( 

alanina aminotransferase,  fosfatase alcalina,  aspartato 

aminotransferase,  bilirrubina sérica,  gamaglutamil transferase, 

 creatinina,  neutrófilos,  plaquetas) e a alterações do 

metabolismo e da nutrição (hipo e hiperglicemia; hipo e 

hipernatremia; hipo e hipercalemia; hipo e hipermagnesemia; hipo 

e hipercalcemia; hipofosfatemia) foram capturadas pelo 

instrumento C. 

Este instrumento foi elaborado a partir do CTCAE/NCI(51). 

Inicialmente, realizou-se uma síntese de EA, que constam na referida 

terminologia e que, segundo literatura da área (30), são frequentes nos 

pacientes de TCTH. Posteriormente, analisou-se o potencial dos EA 

para causar aumento na carga de trabalho de enfermagem (esse 

julgamento foi feito com base na experiência profissional de 

enfermeiros que atuam em TCTH).  

Havia um espaço para anotações complementares, bem 

como, para registros de EA que ocorreram com os pacientes e que 

não haviam sido contemplados no check list.  

Os EA foram acompanhados do início até a resolução do 

evento (desaparecimento do EA ou óbito) ou até a alta hospitalar do 

paciente. 
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(E) Nursing Activities Score 

 
Para avaliação da carga de trabalho de enfermagem foi 

utilizado o “Nursing Activities Score – NAS” (Anexo 5). Este 

instrumento contempla todas as informações do original(66, 67). No 

entanto, foram incluídos espaços para os sete dias da semana, para 

que permitisse a operacionalização da coleta desses dados. 

   O NAS divide-se em sete grandes categorias com 23 itens, 

com pesos variando de 1,2 a 32,0(67) a saber: 1. monitorização e 

controles; 2. investigações laboratoriais; 3. medicação (exceto 

drogas vasoativas); 4. procedimentos de higiene; 5. cuidados com 

drenos; 6. mobilização e posicionamento; 7. suporte e cuidados aos 

pacientes e familiares; 8. tarefas administrativas e gerenciais; 9. 

suporte respiratório; 10. cuidados com vias aéreas artificiais; 11. 

tratamento para melhora da função pulmonar; 12. medicamentos 

vasoativos; 13. reposição de grandes perdas de fluidos; 14. 

monitorização do átrio esquerdo; 15. reanimação cardiorrespiratória; 

16. técnicas de hemofiltração/dialíticas; 17. medida quantitativa do 

débito urinário; 18. medida da pressão intracraniana; 19. tratamento  

de acidose/alcalose metabólica; 20. nutrição parenteral total; 21. 

alimentação enteral; 22. intervenções específicas na unidade; 23. 

intervenções específicas fora da unidade. 

  O escore final do NAS pode alcançar uma pontuação máxima 

de 176,8%, o qual representa a porcentagem de tempo dispensado 

por enfermeiro, por turno, na assistência ao paciente. Assim, uma 

pontuação acima de 100% representa que mais de um profissional 

de enfermagem foi necessário para o cuidado do paciente em um 

determinado dia(67).  

  Os itens 1, 4, 6, 7 e 8 denominados respectivamente, 

monitorização e controles, procedimentos de higiene, mobilização e 

posicionamento, tarefas administrativas e gerenciais apresentam 

subitens, os quais foram preenchidos a cada turno de trabalho, de 

acordo com as alterações na condição clínica do paciente. Conforme 
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orientação do autor do instrumento original, nestes itens, no cálculo 

do NAS, considerou-se as maiores pontuações dos subitens 

observadas nas 24 h. Os demais itens foram preenchidos uma  vez 

a cada 24 h(83). Cada ponto do NAS (%) pode ser convertido para 

0,24 horas(84). 

  O preenchimento do instrumento foi feito prospectivamente 

pelos enfermeiros da unidade de TCTH, que reavaliavam a 

pontuação, caso houvesse necessidade. 

 

(F) Simplified Acute Physiology Score II  

  O instrumento F (Anexo 6) foi o índice de gravidade SAPS II 

(77). A escolha por este índice de gravidade deveu-se a sua fácil 

aplicação, por contemplar pacientes com neoplasias hematológicas 

e pela disponibilidade gratuita de programa para o cálculo do índice.  

  Esse índice de gravidade inclui 15 variáveis: 12 variáveis 

fisiológicas (frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, 

temperatura, pressão arterial de oxigênio dividida pela fração 

inspirada de oxigênio, débito urinário, uréia sérica, leucócitos, 

potássio sérico, sódio sérico, bicarbonato sérico, bilirrubina e escala 

de coma de Glasgow), idade, tipo de admissão (cirúrgica 

programada, cirúrgica não programada ou clínica) e presença de 

doença crônica (imunodeficiência adquirida, neoplasia com 

metástases e neoplasia hematológica)(77).  

  As variáveis fisiológicas foram pontuadas com o pior valor 

apresentado pelo paciente nas 24 horas. No cálculo do Glasgow, 

para pacientes sedados, considerou-se nível de consciência anterior 

à sedação. Para as variáveis sem informação no prontuário do 

paciente, foram considerados seus respectivos valores de 

normalidade(77). 

  Com relação ao tipo de admissão, estabeleceu-se que a 

“clínica” melhor se adequava para o paciente de TCTH (pontuação 

intermediária entre cirurgia de urgência ou cirurgia eletiva). As 
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variáveis coletadas foram posteriormente inseridas no programa 

disponível no site da Société Française d’Anesthésie et de 

Réanimation para cálculo do SAPS II, cuja pontuação varia de zero a 

163 pontos e gera uma porcentagem que corresponde à mortalidade 

esperada (quanto maior a pontuação, maior o risco de morte)(85).  

  O SAPS II foi aplicado nos dias D-3, D0, D+7 e no dia 

referente à enxertia. O SAPS II é um índice de gravidade que, em 

UTI, é aplicado nas primeiras horas de internação. No TCTH optou-

se pela primeira aplicação do instrumento no D-3, tendo em vista 

que o paciente deve ser hospitalizado para o TCTH em boas 

condições clínicas. Entretanto, durante o condicionamento o 

paciente pode apresentar EA que piorem seu status clínico. O D0 é 

o dia do transplante propriamente dito e a possível ocorrência de EA 

associados à infusão das CTH poderiam contribuir para o aumento 

da gravidade do paciente. Quanto aos dias D+7 (período de aplasia) 

e dia da enxertia (recuperação hematológica), infere-se que são 

momentos em que a gravidade do paciente pode alterar-se; em D+7 

há possibilidade de ocorrência de infecção e piora clínica e no dia da 

pega do enxerto, há possibilidade de melhora da condição clínica do 

paciente. 

 

(G) Escore de risco pré-TCTH  

  O escore de risco pré TCTH da European Society for Blood 

and Marrow Transplantation – EBMT (Anexo 7) é  composto por 

variáveis como idade do paciente, estágio da doença no momento 

do procedimento, intervalo de tempo entre o diagnóstico da doença 

e o TCTH, tipo de doador e combinação de gêneros receptor-

doador. Esse escore apresenta uma pontuação que varia de zero a 

sete, sendo que, quanto maior o escore, maior o risco do paciente 

que se submeterá ao TCTH(39).  

O escore de risco pré-TCTH foi preenchido uma única vez, 

por ocasião da internação do paciente e, após, realizada a somatória 
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dos itens. Em caso de dúvida quanto ao item “estágio da doença no 

momento do procedimento”, a pesquisadora consultou um dos 

médicos especialistas em onco-hematologia da referida unidade de 

TCTH. 

 

3.6 VARIÁVEIS DE ESTUDO  
  

Com relação à posição da variável no estudo, considerou-se a 

carga de trabalho, medida pelo NAS, como variável dependente.  

 Para as variáveis independentes foram considerados dois 

conjuntos, a saber: características demográficas e clínicas da 

admissão e relativas à evolução clínica do paciente. O Quadro 1 

ilustra as variáveis independentes. 

 

Quadro 1 – Variáveis independentes selecionadas no estudo. Campinas, 
2014. 

 
Variáveis Independentes Categorias 

Sexo masculino/feminino 

Tipo de TCTH autólogo/alogênico 

Tipo de Condicionamento 
não mieloablativo ou de reduzida 

intensidade; mieloablativo; 
condicionamento para autólogo 

Comorbidades zero; uma; duas ou mais 

Hipertensão Arterial Sistêmica não/sim 

Infecção da corrente sanguínea não/sim 

Intervalo diagnóstico-TCTH ≤12 meses; >12 meses 

Estágio da doença precoce; intermediário; tardio 

Condição de saída sobrevivente; óbito 

Idade anos completos 

Escore de risco pré-TCTH (EBMT) zero a sete pontos 

SAPS II zero a 163 pontos 

EA Número de ocorrências 

EA Gravidade do EA (1-5) 

 

 
3.7 ANÁLISE DOS DADOS  
  

Os dados foram armazenados em planilhas construídas no 

Microsoft Excel for Windows 2010® e processados pelo programa 

Statistical Analysis System (SAS), versão 9.2. 
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 A descrição das variáveis qualitativas foi realizada por meio do 

cálculo de frequências e porcentagens e para as variáveis 

quantitativas foram calculadas medidas de tendência central e 

dispersão. 

As comparações envolvendo uma variável qualitativa (duas 

categorias) com relação às variáveis quantitativas foram realizadas 

por meio do teste não-paramétrico de Mann-Whitney, de acordo com 

a distribuição dos dados. Nos casos em que a variável qualitativa 

apresentava mais de duas categorias foi aplicado o teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis(86). 

Aplicou-se teste Qui-quadrado a fim de estudar as 

associações entre variáveis qualitativas. Nos casos em que pelo 

menos 20% das caselas da tabela de valores esperados 

apresentava contagem inferior a cinco foi aplicado o teste exato de 

Fisher(86). 

As correlações entre as variáveis quantitativas foram 

estimadas por meio do coeficiente de correlação de Spearman. Este 

coeficiente não paramétrico varia de -1 a 1. Cohen(87) sugere a 

seguinte classificação do coeficiente de correlação: 0,1 a 0,29 

(fraca), 0,30 a 0,49 (moderada), ≥0,50 (forte). 

Para estudar as relações entre a variável NAS e o conjunto de 

variáveis demográfico-clínicas, foram construídos modelos de 

regressão linear múltipla. Nesses modelos, a variável NAS foi 

considerada como dependente e as demais variáveis como 

independentes. Estabeleceu-se que entrariam nos modelos de 

regressão apenas as variáveis que apresentassem p-valor ≤ 0,20 

nos testes de comparação e correlação. Além disso, foi aplicado o 

critério Stepwise de seleção de variáveis. Nos resultados foram 

apresentadas as estimativas obtidas dos coeficientes de regressão, 

assim como os seus respectivos intervalos de confiança e p-valores. 

Também foi informado o valor do coeficiente de determinação R² 

para cada um dos modelos ajustados. Para interpretação dos 

valores de R2, seguiu-se o mesmo referencial(87): 0,01 (fraco), 0,09 
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(moderado) e ≥0,25 (forte). Para todas as análises foi considerado 

um nível de significância igual a 5%. 

3.7.1 Regime terapêutico  

Os medicamentos identificados nas prescrições médicas dos 

pacientes foram classificados por meio do sistema de classificação 

“Anatomical-Therapeutical-Chemical” (ATC), do “WHO Collaborating 

Centre for Drug Statistics Methodology”, órgão da Organização 

Mundial da Saúde(88). Essa classificação é dividida em cinco níveis. 

No 1º nível os medicamentos são divididos em 14 grupos principais, 

conforme a estrutura anatômica; no 2º nível são os subgrupos 

terapêuticos; os 3º e 4º níveis correspondem aos subgrupos 

farmacológicos e químicos e o 5º nível refere-se à substância 

química(88). O Quadro 2 detalha os grupos anatômicos e 

terapêuticos da classificação ATC.  

Quadro 2 – Grupos anatômicos e terapêuticos correspondentes ao 
primeiro nível da classificação Anatomical-Therapeutical-
Chemical. Campinas, 2014. 

 

GRUPOS ANATÔMICOS E TERAPÊUTICOS 
(88)

 
Classificação Anatomical-Therapeutical-Chemical 

A – Aparelho digestivo e metabolismo 

B – Sangue e órgãos e hematopoiéticos 

C – Aparelho cardiovascular 

D – Dermatológicos 

G – Aparelho genito-urinário e hormônios sexuais 

H – Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas 

J – Anti-infecciosos gerais para uso sistêmico 

L – Agentes anti-neoplásicos e imunomoduladores 

M – Sistema músculo esquelético  

N – Sistema Nervoso 

P – Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 

R – Aparelho respiratório 

S – Órgãos dos sentidos 

V – Vários  

Fonte: WHO, Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Guidelines for 
ATC classification and DDD assignment. Oslo; 2012. 
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Os medicamentos, neste estudo, foram classificados no nível 

1 (grupos anatômicos e terapêuticos) e nível 5 (substância química) 

segundo o ATC(88).  

3.7.2 Classificação dos eventos adversos  

 
Os EA identificados foram classificados quanto à natureza e 

graduados quanto à gravidade, conforme os critérios terminológicos 

comuns para EA propostos pelo Instituto National do Câncer 

Americano(51). 

O CTCAE é composto por 26 categorias ou sistemas 

orgânicos, com inúmeros itens cada, organizadas por fisiopatologia e 

anatomia, cuja graduação refere-se à gravidade do EA. Tal 

graduação varia, para a maioria das alterações, de 1 a 5, com 

descrições clínicas de gravidade para cada EA. Porém, alguns itens 

oferecem a possibilidade de classificar o EA em dois ou três graus 

apenas(51). O Quadro 3 ilustra  a classificação de eventos adversos, 

de modo genérico, segundo gravidade, de acordo com CTCAE(51). 

 

Quadro 3 – Classificação de eventos adversos por gravidade, segundo 
Common Terminology Criteria for Adverse Events. Campinas, 
2014. 

 

Grau Descrição das observações clínicas ou diagnósticas 

Grau 1 
Leve: assintomático ou sintomas leves; somente observações clínicas ou 

diagnósticas; intervenção não indicada. 

Grau 2 

Moderado: indicada intervenção não invasiva ou local, mínima; limita 
atividades de vida diária (AVD) instrumentais próprias para a idade (como 

preparar refeições, comprar mantimentos ou roupas, usar o telefone, 
manejar dinheiro, etc.). 

Grau 3 

Grave ou clinicamente significativa, mas não representa risco de vida 
imediato hospitalização ou prolongamento da hospitalização é indicada; 

incapacitante; limita atividades de vida diária relacionadas ao auto-cuidado  
(como tomar banho sozinho, colocar e retirar as próprias roupas). 

Grau 4 
Consequências que representam risco de vida; indicada intervenção 

urgente; 

Grau 5 Morte relacionada ao EA. 

Fonte: National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse 
Events 2010; 4(3):1-80. 
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 Uma síntese dos EA investigados com a descrição de suas 

graduações está apresentada no Anexo 4. 
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4 RESULTADOS 
 

A apresentação dos resultados foi dividida nos seguintes 

tópicos: perfil geral da amostra; regime terapêutico; características 

demográfico-clínicas dos grupos de pacientes de TCTH autólogo e 

alogênico; eventos adversos – aspectos gerais; eventos adversos 

por tipo e fase do TCTH; carga de trabalho de enfermagem em 

TCTH; fatores associados à carga de trabalho de enfermagem. 

 

 4.1  PERFIL GERAL DA AMOSTRA 
 
No que tange as características demográfico-clínicas na 

admissão dos pacientes para TCTH (n=62), observou-se que a 

maioria deles pertencia ao sexo masculino (53,2%), apresentava 

pelo menos uma comorbidade (54,8%), foi submetida ao TCTH 

alogênico (61,3%), encontrava-se na fase tardia ou intermediária da 

doença por ocasião do TCTH (80,6%) e foi transplantada após um 

ano de diagnóstico (77,4%). As doenças mais frequentes foram 

linfomas (n=20; 32,3%), leucemias (n=19; 30,6%) e mieloma múltiplo 

(n=17; 27,4%). As comorbidades prevalentes foram hipertensão 

arterial sistêmica (n=24; 38,7%), obesidade (n=11; 17,7%) e 

dislipidemia (n=8; 12,9%). Outras comorbidades identificadas 

incluem: doenças infecciosas e parasitárias (n=6; 9,7%), 

hipotireioidismo (n=5; 8,1%), insuficiência renal crônica (IRC) não 

dialítica (n=5; 8,1%) e doenças neuro-psiquiátricas (n=4; 6,4%). A 

média de idade da amostra foi 51,9 anos (DP 12,1) e do escore de 

risco pré-TCTH (EBMT) foi 4,0 (DP 1,1).  

 Quanto aos aspectos relativos ao TCTH, a maioria dos 

pacientes recebeu células progenitoras oriundas do sangue 

periférico (90,3%) e sem criopreservação (51,6%). O número médio 

de células CD34 foi de 6,1 x 106 por quilo de peso do paciente (DP 

6,0).  

 Na análise da evolução clínica, verificou-se que a maioria dos 

pacientes não apresentou infecção durante a internação (54,8%) e 
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alcançou enxertia (85,5%). Além disso, 50% dos pacientes fizeram 

uso de nutrição parenteral (NP), por algum período. Destaca-se que 

24,2% dos pacientes (n=15) apresentou falência respiratória, o que 

representou risco de morte, com necessidade de suporte ventilatório, 

bem como, 25,8% dos pacientes (n=16) apresentou hipotensão grau 

4 e demandou o suporte de drogas vasoativas. As pontuações de 

SAPS II variaram de 30,0 pontos (DP 9,1), no dia -3 do 

condicionamento, a 36,9 pontos (DP 8,1), no dia +7 (pós-TCTH). A 

maioria dos sujeitos sobreviveu ao procedimento (79,0%) e o 

período médio de internação do grupo sobrevivente foi de 33,0 dias 

(DP 10,1).  

Neste estudo, 21% dos pacientes morreram (n=13). Destes, 

sete (53,8%) submeteram-se ao TCTH alogênico aparentado, três 

(23,1%) ao alogênico não aparentado e três (23,1%) ao autólogo. Os 

pacientes que morreram no dia zero do TCTH (3; 23,1%) 

apresentavam recorrência da doença de base. No período pós 

TCTH, que totalizou 76,9% dos óbitos, as causas foram infecção 

bacteriana (5; 38,4%), recorrência da doença (2; 15,4%), infecção 

fúngica (2; 15,4%) e DECH (1; 7,7%). A média de idade dos 

pacientes que morreram foi de 48,8 anos (DP 11,3) e mais da 

metade pertencia ao sexo masculino (53,8%).  A média do escore de 

risco pré-TCTH (EBMT) foi 4,1 pontos (DP 0,9) e a pontuação média 

da gravidade (SAPS II) no condicionamento foi de 34,6 pontos (DP 

15,4). O período médio de internação foi de 40,1 dias (DP 29,9), 

variando de cinco a 106 dias.  

 

 

4.2 REGIME TERAPÊUTICO 
 

4.2.1 Medicamentos prescritos no TCTH 

 
A média de medicamentos usados pelos pacientes de TCTH 

durante a internação foi de 11,7 (DP 2,6). Foram identificados 82 

medicamentos distintos durante o TCTH (dia -3, dia 0 e dia +7). Os 
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grupos terapêuticos mais utilizados foram de medicamentos com 

ação no sistema nervoso (19,5%), aparelho digestivo e metabolismo 

(17,1%), sistema cardiovascular (17,1%) e anti-infecciosos para uso 

sistêmico (17,1%), conforme mostra o Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2 – Medicamentos utilizados pelos pacientes submetidos ao 
transplante de células-tronco hematopoiéticas, segundo a 
classificação Anatomical-Therapeutical-Chemical, nível 1. 
Campinas, 2014. 

 

 

 

 

 A Tabela 1 apresenta as frequências de utilização dos 

medicamentos identificados. Os mais frequentemente prescritos, 

segundo grupos anatômicos e terapêuticos da classificação ATC 

foram: A. omeprazol (96,8%) e ondasentrona (90,3%); B. manitol 

(45,2%); C. furosemida (54,8%) e amilodipina (20,3%); H. 

hidrocortisona (56,4%); J. aciclovir (96,8%) e fluconazol (93,5%); L. 

ciclosporina (56,4%) e fludarabina (35,5%); M. alopurinol (19,3%); N. 

dimenidrato (74,2%); P. tiabendazol e mebendazol (33,9%); R. 

difenidramina (79%); V. fósforo quelado (6,4%). 
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Tabela 1 – Distribuição dos pacientes submetidos ao transplante de 
células-tronco hematopoiéticas, nas fases do tratamento, 
segundo medicamentos utilizados e classificados pela 
Anatomical-Therapeutical-Chemical nos níveis 1 e 5. 
Campinas, 2014. 

(continua) 

Classificação ATC 

Pacientes 

D-3 
(n=62) 

D0 
(n=62) 

D+7 
(n=59) 

n (%) n (%) n (%) 

A. Aparelho digestivo e metabolismo 

Bromoprida 2 (3,2) 3 (4,8) 3 (5,1) 

Carbonato de cálcio 3 (4,8) 3 (4,8) 2 (3,4) 

Cloreto de potássio 4 (6,4) 5 (8,1) 10 (16,9) 

Dimeticona 1 (1,6) 2 (3,2) 3 (5,1) 

Glicazida 1 (1,6) 1 (1,6) 1 (1,7) 

Gluconato de cálcio - 5 (8,1) 2 (3,4) 

Hioscina - 3 (4,8) 5 (8,5) 

Insulina 1 (1,6) 2 (3,2) 3 (5,1) 

Lactulose 1 (1,6) 1 (1,6) 1 (1,7) 

Metformina 1 (1,6) 1 (1,6) 1 (1,7) 

Metoclopramida 46 (74,2) 48 (77,4) 43 (72,9) 

Omeprazol 58 (93,5) 60 (96,8) 57 (96,6) 

Ondasentrona 54 (87,1) 56 (90,3) 49 (83,0) 

Óxido de magnésio - 1 (1,6) 3 (5,1) 

    

B. Sangue e órgãos hematopoiéticos 

Bicarbonato de sódio 9 (14,5) 2 (3,2) 1 (1,7) 

Enoxaparina 6 (9,7) 5 (8,1) 1 (1,7) 

Manitol - 28 (45,2) - 

    

C. Sistema cardiovascular    

Amilodipina 6 (9,7) 11 (17,7) 12 (20,3) 

Amiodarona - 1 (1,6) - 

Atenolol 5 (8,1) 5 (8,1) 5 (8,5) 

Captopril 7 (11,3) 9 (14,5) 5 (8,5) 

Enalapril 4 (6,4) 3 (4,8) 3 (5,1) 

Espironolactona 1 (1,6) 1 (1,6) - 

Furosemida 6 (9,7) 34 (54,8) 8 (13,5) 
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 (continua) 

Classificação ATC 

Pacientes 

D-3 
(n=62) 

D0 
(n=62) 

D+7 
(n=59) 

n (%) n (%) n (%) 

C. Sistema cardiovascular    

Hidralazina - - 1 (1,7) 

Hidroclorotiazida 5 (8,1) 7 (11,3) 7 (11,9) 

Losartana 3 (4,8) 3 (4,8) 3 (5,1) 

Nifedipina 2 (3,2) 2 (3,2) 2 (3,4) 

Noradrenalina 2 (3,2) 3 (4,8) - 

Propranolol 2 (3,2) 2 (3,2) - 

Sinvastatina 4 (6,4) 4 (6,4) 3 (5,1) 

    

H. Preparações hormonais sistêmicas 

Dexametasona 11 (17,7) 3 (4,8) 1 (1,7) 

Hidrocortisona 5 (8,1) 35 (56,4) 3 (5,1) 

Levotiroxina sódica 5 (8,1) 5 (8,1) 3 (5,1) 

Prednisona 6 (9,7) 3 (4,8) 3 (5,1) 

    

J. Anti-infecciosos uso sistêmico    

Aciclovir 59 (95,2) 60 (96,8) 56 (94,9) 

Anfotericina B - 1 (1,6) 1 (1,7) 

Cefepima 1 (1,6) 6 (9,7) 14 (23,7) 

Ciprofloxacina 15 (24,2) 18 (29,0) 16 (27,1) 

Fluconazol 42 (67,7) 58 (93,5) 54 (91,5) 

Imipenem 2 (3,2) 4 (6,4) 11 (18,6) 

Levofloxacina 41 (66,1) 41 (66,1) 26 (44,1) 

Metronidazol - 2 (3,2) 1 (1,7) 

Penicilina cristalina 1 (1,6) 1 (1,6) 1 (1,7) 

Piperacil-tazobactan 1 (1,6) 2 (3,2) 10 (16,9) 

Polimixina E - - 2 (3,4) 

RHZE 1 (1,6) - - 

Sulfametoxazol+trimetoprima 1 (1,6) - - 

Vancomicina 3 (4,8) 5 (8,1) 21 (35,6) 

    

L. Agentes antineoplásicos e imunomoduladores 

Bussulfano 5 (8,1) - - 

Ciclofosfamida 15 (24,2) - - 

Ciclosporina - 35 (56,4) 33 (55,9) 

Citarabina 4 (6,4) - - 

Etoposide 4 (6,4) - - 

Filgrastima 1 (1,6) - 24 (40,7) 

Fludarabina 22 (35,5) - - 

Melfalano 15 (24,2) 1 (1,6) - 

Mesna 15 (24,2) - - 
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   (continuação) 

Classificação ATC 

Pacientes 

D-3 
(n=62) 

D0 
(n=62) 

D+7 
(n=59) 

n (%) n (%) n (%) 

L. Agentes antineoplásicos e imunomoduladores 

Metotrexato 1 (1,6) - 8 (13,5) 

Micofenolato mofetila - 8 (12,9) 8 (13,5) 

    

M. Sistema músculo esquelético    

Alopurinol 12 (19,3) 6 (9,7) 3 (5,1) 

    

N. Sistema nervoso 

Amitriptilina 5 (8,1) 6 (9,7) 7 (11,9) 

Carbamazepina 1 (1,6) 2 (3,2) 2 (3,4) 

Codeína 2 (3,2) 1 (1,6) 1 (1,7) 

Clonazepam 21 (33,9) 23 (37,1) 19 (32,2) 

Diazepam 3 (4,8) 2 (3,2) 2 (3,4) 

Dimenidrato 35 (56,4) 46 (74,2) 36 (61,0) 

Dipirona/Metamizol 9 (14,5) 9 (14,5) 19 (32,2) 

Fenitoína 22 (35,5) 1 (1,6) - 

Fentanil 1 (1,6) 2 (3,2) - 

Flunarizina 1 (1,6) 1 (1,6) 1 (1,7) 

Haloperidol 2 (3,2) 2 (3,2) 2 (3,4) 

Midazolan 1 (1,6) 2 (3,2) - 

Morfina 3 (4,8) 4 (6,4) 20 (33,9) 

Paracetamol 7 (11,3) 1 (1,6) 5 (8,5) 

Risperidona 1 (1,6) - - 

Tramadol 4 (6,4) 6 (9,7) 12 (20,3) 

    

P. Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 
Albendazol 4 (6,4) 2 (3,2) 2 (3,4) 
Mebendazol 21 (33,9) 5 (8,1) - 
Tiabendazol 21 (33,9) 7 (11,3) - 
    

R. Sistema respiratório    
Difenidramina 
 

4 (6,4) 49 (79,0) 5 (8,5) 

V. Vários    
Fósforo quelado 1 (1,6) 4 (6,4) 3 (5,1) 

 

4.2.2  Regime de condicionamento 

 Dentre os pacientes de TCTH alogênico, 50% deles foram 

submetidos ao condicionamento mieloablativo (MAC) e a outra 
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metade foi submetida ao não mieloablativo (NMA) ou de reduzida 

intensidade (RIC). Os agentes antineoplásicos mais utilizados foram 

fludarabina (n=24; 63,1%) e bussulfano (n=23; 60,5%), conforme 

Tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 – Distribuição de pacientes submetidos ao transplante alogênico 
de células-tronco hematopoiéticas, segundo regime de 
condicionamento. Campinas, 2014. 

Regimes de condicionamento 
TCTH Alogênico 

n (%) 

ICT 200 cGy+ fludarabina 30 mg/m
2
 10 (26,3) 

Bu/oral 16 mg/Kg + Cy 120 mg/Kg 7 (18,4) 

Bu/oral 8 mg/Kg + fludarabina 120 mg/m
2
 6 (15,8) 

Bu 16 mg/Kg +Cy 120 mg/Kg +ATG 6 mg/Kg 4 (10,5) 

Bu 16 mg/Kg + fludarabina 120 mg/m
2
 4 (10,5) 

Fludarabina 120 mg/m
2
 + melfalano 140 mg/m

2
 1 (2,6) 

Cy 120 mg/Kg + ICT 1200 cGy) 1(2,6) 

Cy 120 mg/Kg + ICT 1200 cGy + QT 1 (2,6) 

Bu 16 mg/Kg + VP 40 mg/Kg + 120 mg/Kg 1 (2,6) 

Fludarabina 140 + melfalano 140 + ATG 10 1 (2,6) 

Bu 16 mg/Kg + fludarabina 120 mg/m
2
 + ATG 6 Mg/Kg 1 (2,6) 

Fludarabina 2000mg + mitoxantrona 1400mg 
      + citarabina 14000 mg 

1 (2,6) 

Total 38 (100) 

ICT=irradiação corporal total; Bu=bussulfano; Cy=ciclofosfamida; ATG=globulina 
anti-timocítica; Qt=quimioterapia; VP=vepeside. 
 
 

 No caso dos pacientes de TCTH autólogo, o regime de 

condicionamento prevalente foi  melfalano (54,2%), seguido pelo 

BEAM (25,0%), que consiste na associação de carmustina, 

etoposide, citarabina e melfalano (Tabela 3). 
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Tabela 3 –  Distribuição de pacientes submetidos ao transplante autólogo 
de células-tronco hematopoiéticas, segundo regime de 
condicionamento. Campinas, 2014. 

Regimes de condicionamento 
TCTH Autólogo 

n (%) 

Melfalano (200 mg/m
2
) 13 (54,2) 

BEAM: BCNU 300 mg/m
2 
+VP 800 mg/m

2
+ Ara-C 800

 
mg/m

2  

            
+ melfalano

 
140 mg/m

2
 

6 (25,0) 

Melfalano 140 mg/m
2 
+ mitoxantrona 60

 
mg/m

2
 3 (12,5) 

Bu/oral 16 mg/Kg + Cy 120 mg/Kg 2* (8,3) 

Total 24 (100) 

BCNU: carmustina; VP: vepeside/etoposide; Ara-C= citarabina; Bu=bussulfano; 
Cy=ciclofosfamida; *condicionamento utilizado na falta da carmustina; estes 
pacientes fariam o BEAM. 

  

 

Quanto à profilaxia de DECH realizada nos pacientes de 

TCTH alogênico, a associação de ciclosporina (CSP) e de 

metotrexato (MTX) foi a mais utilizada (68,4%), seguida da 

combinação de micofenolato mofetila (MMF) e de CSP (26,3%). 

 
 

4.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICO-CLÍNICAS DOS 
GRUPOS DE PACIENTES DE TCTH AUTÓLOGO E 
ALOGÊNICO  

  

A Tabela 4 aponta que houve diferença estatística significante 

entre os grupos autólogo e alogênico quanto às variáveis diagnóstico 

que indicou o TCTH (p<0,0001), presença de comorbidades 

(p=0,0443), hipertensão arterial sistêmica (HAS; p=0,0471) e estágio 

da doença por ocasião do TCTH (p=0,0002). 
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Tabela 4 – Distribuição de pacientes submetidos ao transplante de células- 
tronco hematopoiéticas, segundo tipo de procedimento e 
variáveis demográfico-clínicas. Campinas, 2014.  

Variáveis demográfico-clínicas 

Tipo TCTH 
 

Autólogo Alogênico 
p-valor 

n % n % 

Sexo 
    

0,0919* 

Masculino 16 66,7 17 44,7 
 Feminino 8 33,3 21 55,3 
 

      Diagnóstico TCTH 
    

< 0,0001** 

Leucemias 1 4,2 18 47,4 
 Linfomas 10 41,7 10 26,3 
 Mieloma múltiplo 11 45,8 6 15,8 
 Outros 2 8,3 4 10,5 
 

      Intervalo diagnóstico-TCTH 
    

0,7173* 

≤ 12 meses 6 25,0 8 21,1 
 > 12 meses 18 75,0 30 78,9 
 

      Estágio da doença 
    

0,0002** 

Precoce 2 8,3 10 26,3 
 Intermediário 16 66,7 6 15,8 
 Tardio 6 25,0 22 57,9 
 

      HAS 
    

0,0471* 

Não 11 45,8 27 71,1 
 Sim 13 54,2 11 28,9 
 

      Comorbidades* 
    

0,0443* 

Não 7 29,2 21 55,3 
 Sim 17 70,8 17 44,7 
 

      Infecção corrente sanguínea 
    

0,2575* 

Não 11 45,8 23 60,5 
 Sim 13 54,2 15 39,5 

 

      Condição saída 
    

0,1930** 

Sobrevivente 21 87,5 28 73,7 
 Óbito    3 12,5 10 26,3 
 *p-valor obtido por meio do teste Qui-Quadrado; ** teste exato de Fisher. 

  

 Dentre os TCTH alogênicos (n=38), 84,2% foram do tipo 

aparentado. A maioria dos pacientes de TCTH alogênico (65,8%) 

apresentava compatibilidade de sistema ABO (doador-receptor). Em 
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relação aos pacientes de TCTH autólogo, cerca de 21,0% (n=5) 

apresentavam IRC. 

 Os grupos autólogos e alogênicos apresentaram diferença 

estatística significante em relação à idade (p=0,0198), escore de 

risco pré-TCTH – EBMT (p=0,0114),  número de comorbidades 

(p=0,0223) e período para ocorrência de enxertia (p < 0,0001), 

conforme Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Estatística descritiva das variáveis demográfico-clínicas dos 
pacientes submetidos ao transplante de células-tronco 
hematopoiéticas, segundo tipo de procedimento. Campinas, 
2014.  

Variáveis 
demográfico- 

clínicas 
(n auto; n alo) 

Tipo de TCTH  

Autólogo Alogênico 

p-valor Média 
(DP) 

Mediana 
(Mín-Máx) 

Média 
(DP) 

Mediana 
(Mín-Máx) 

Idade 
(n=24; n=38) 

55,2 
(13,2) 

59,5 
(25,0-73,0) 

48,7 
(10,5) 

48,0 
(27,0-67,0) 

0,0198 

      
Nºcélulas 
CD34 x10

6
 

(n=24; n=36) 

7,96 
(8,6) 

5,2 
(2,0-42,6) 

4,8 
(2,7) 

4,1 
(1,8-14,1) 

0,1053 

      
Escore EBMT 
(n=24; n=38) 

3,6 
(0,8) 

4,0 
(2,0-5,0) 

4,3 
(1,2) 

4,5 
(1,0-6,0) 

0,0114 

      
NAS total (%) 
(n=24; n=38) 

67,3 
(8,2) 

66,2 
(53,9-86,6) 

72,4 
(13,0) 

69,1 
(48,2-107,4) 

0,1380 

      
Comorbidades 
(n=24; n=38) 

1,2 
(1,1) 

1,00 
(0,0-4,0) 

0,6 
(0,9) 

0,0 
(0,0-4,0) 

0,0223 

      
Enxertia (dias) 
(n=24; n=29) 

12,4 
(2,0) 

12,0 
(10,0-18,0) 

19,2 
(3,5) 

19 
(13-29) < 0,0001 

      
Internação 
(dias) 
(n=24; n=38) 

34,7 
(19,5) 

28,0 
(19,0-106,0) 

34,3 
(14,1) 

31,0 
(5,0-82,0) 

0,1199 

 p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney 

 

  

 Quanto à gravidade mensurada pelo SAPS II, observou-se 

diferença estatística significante, no dia +7 do pós TCTH (p=0,0004), 

entre os grupos de pacientes de TCTH autólogo e alogênico, 

conforme demonstrado na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Estatística descritiva do Simplified Acute Physiology Score II, 
dos pacientes submetidos ao transplante de células-tronco 
hematopoiéticas, por tipo e fase de procedimento. Campinas, 
2014. 

 

Dia TCTH  
(n auto; n alo) 

Pontuação SAPS II  

Autólogo Alogênico 

p-valor 
Média 
(DP) 

Mediana 
(Mín-Máx) 

Média 
(DP) 

Mediana 
(Mín-Máx) 

      
Dia -3 
(n=24; n=38) 

30,7 
(6,5) 

31,5 
(16,0-40,0) 

29,5 
(10,5) 

28,0 
16,0-79,0 

0,1434 

      
Dia 0 
(n=24; n=38) 

31,5 
(8,1) 

32,5 
(16,0-46,0) 

36,4 
(23,5) 

30,0 
(16,0-120,0) 

0,7894 

      
Dia +7 
(n=24; n=35) 

41,7 
(7,5) 

40,5 
(30,0-59,0) 

33,5 
(6,8) 

35,0 
(23,0-52,0) 

0,0004 

      
Dia enxertia 
(n=24; n=29) 

32,9 
(8,4) 

35,5 
(18,0-48,0) 

32,4 
(16,1) 

29,0 
(18,0-88,0) 

0,1809 

p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney 

 

 

4.4 EVENTOS ADVERSOS – ASPECTOS GERAIS 
  

 Foram registrados 21267 EA na amostra; destes, a maioria 

estava relacionada a investigações laboratoriais (n=6816; 32,0%) e à 

nutrição e metabolismo (n=4909; 23,1%). 

 Para os EA relativos à “nutrição e metabolismo” (autólogo e 

alogênico) e “vasculares” (autólogo), que estiveram presentes desde 

o início do TCTH, as incidências foram consideradas iguais a zero, 

visto a inexistência de casos novos. 

Os pacientes de TCTH autólogo e alogênico apresentaram 

incidências de EA relacionados às “investigações laboratoriais”, ao 

“TGI” e ao “sistema sanguíneo e linfático” de 100%.  

 Nos TCTH autólogos, as demais incidências de EA foram: 60% 

“gerais e relacionadas ao sítio de administração”, 50% em “pele e 

tecido subcutâneo” e em “sistema nervoso”, 33,3% “respiratórios, 

29,4% “cardíacos”, 13,0% “psiquiátricos” e 7,7% “renal ou de vias 

urinárias” (Gráfico 3).  
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 Nos TCTH alogênicos, as incidências dos outros EA foram: 

83,3% “gerais e sítios de administração”, 50% “respiratórios”, 29,6% 

em “pele e tecido subcutâneo”, 22,6% “cardíacos”, 14,3% em 

“sistema nervoso”, 9,1% “renal ou de vias urinárias”, 8,8% 

“psiquiátricos” e 5,7% em “sistema imunológico” (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 – Incidências de eventos adversos, segundo tipo de transplante 
de células-tronco hematopoiéticas e sistemas orgânicos. 
Campinas, 2014. 

 

 

 

 

No grupo de TCTH autólogo foram observados 8.569 EA 

(40,3%). Destes EA, mais da metade (54,2%) foram relativos a 

investigações laboratoriais e nutrição e metabolismo, conforme 

mostra a Gráfico 4, onde a “categoria outros” reuniu os eventos 

cardíacos, psiquiátricos, renal e de vias/urinárias, do sistema 

nervoso e imunológico. 

No grupo de TCTH alogênico ocorreram 12.698 EA (59,7%). 

Destes EA, mais da metade (55,8%) estavam relacionados a 

“investigações laboratoriais” e à “nutrição e metabolismo”, conforme 

mostra o Gráfico 5. 
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Gráfico 4 – Eventos adversos nos transplantes de células tronco-
hematopoiéticas autólogos, segundo sistemas orgânicos. 
Campinas, 2014.  

 

 
 
 
  

Gráfico 5 – Eventos adversos nos transplantes de células tronco-
hematopoiéticas alogênicos, segundo sistemas orgânicos. 
Campinas, 2014. 
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  Considerando os EA ocorridos, independente da gravidade ao 

longo da internação, os pacientes submetidos ao TCTH autólogo 

foram expostos, em média, a 357,0 EA e os que realizaram TCTH 

alogênico sofreram, em média, 334,1 EA. 

 

 

4.4.1 Eventos adversos por tipo e fase do TCTH 

 

 Nesse tópico, foram considerados o número médio de EA e, 

posteriormente, a média de gravidade dos EA. 

 A Tabela 7 mostra que os pacientes de TCTH alogênico 

apresentaram em média, na fase do condicionamento, maior número 

de EA, nas categorias “gerais e sítio de administração” (p=0,0047), 

“investigações laboratoriais” (0,0061), “nutrição e metabolismo” 

(p=0,0280), “sistema nervoso” (p=0,0080), “vasculares” (p=0,0442) e 

no “sistema sanguíneo e linfático” (0,0062). Nesta fase, nenhum dos 

pacientes apresentou EA relacionados ao “sistema imunológico” e à 

categoria “renal e vias urinárias”. 

 

Tabela 7 – Distribuição das médias de ocorrência de eventos adversos 
segundo tipo de transplante de células-tronco 
hematopoiéticas e sistemas orgânicos, na fase de 
condicionamento. Campinas, 2014. 

(continua) 

Sistemas Orgânicos 
(Auto n=24; Alo n=38) 

Fase de Condicionamento 

Autólogo Alogênico 

p-valor Média 
nº EA 

DP 
Média 
nº EA 

DP 

Cardíacos 0,25 0,90 0,11 0,31 0,8773 

TGI 4,50 4,20 6,39 5,42 0,1702 

Gerais/sítio de 
administração 

1,29 2,91 3,68 4,07 0,0047 

Investigações laboratoriais 8,71 9,08 17,50 15,41 0,0061 

Nutrição e metabolismo 11,46 6,01 15,24 7,51 0,0280 

Sistema nervoso 0,42 0,65 1,95 2,27 0,0080 
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    (continuação) 

Sistemas Orgânicos 
(Auto n=24; Alo n=38) 

Fase de Condicionamento 

Autólogo Alogênico 

p-valor 
Média 
nº EA 

DP 
Média 
nº EA 

DP 

Psiquiátricos 0,04 0,20 0,08 0,49 0,7779 

Respiratório 0,75 2,45 1,26 2,79 0,4673 

Pele e tecido subcutâneo 0,50 1,79 1,32 3,54 0,1117 

Vasculares 6,50 2,57 8,26 4,27 0,0442 

Sistema sanguíneo e 
linfático 

5,00 3,43 8,37 5,05 0,0062 

* p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney. 

 

Na fase da infusão de CPH, observou-se que os pacientes de 

TCTH alogênico apresentaram maior média de EA relativos ao 

“sistema sanguíneo e linfático” (p=0,0020). Transplantados 

autólogos apresentaram maior número médio de EA relacionados ao 

“sistema renal e vias urinárias” (p=0,0003). Em nenhum dos grupos 

observou-se EA “psiquiátricos” e relacionados ao “sistema 

imunológico” (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Distribuição das médias de ocorrência de eventos adversos 
segundo tipo de transplante de células-tronco 
hematopoiéticas e sistemas orgânicos, na fase de infusão. 
Campinas, 2014. 

 
(continua) 

Sistemas Orgânicos 
(Auto n=24; Alo n=38) 

Fase de Infusão  

Autólogo Alogênico 

p-valor Média 
nº EA 

DP 
Média 
nº EA 

DP 

Cardíacos 0,29 0,55 0,16 0,44 0,2529 

TGI 1,46 1,02 1,29 1,31 0,3457 

Gerais/sítio de 
administração 

1,04 0,91 1,08 1,00 0,9635 

Investigações 
laboratoriais 

1,83 1,43 2,66 2,06 0,1090 
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    (continuação) 

Sistemas Orgânicos 
(Auto n=24; Alo n=38) 

Fase de Infusão 

Autólogo Alogênico p-valor 

Média 
nº EA 

DP 
Média 
nº EA 

DP  

Nutrição e 
metabolismo 

2,38 1,53 2,32 1,61 0,7474 

Sistema nervoso 0,21 0,59 0,11 0,39 0,5376 

Renal/vias urinárias 0,58 0,78 0,05 0,23 0,0003 

Respiratório 0,25 0,44 0,42 0,86 0,8702 

Pele e tecido 
subcutâneo 

0,08 0,28 0,16 0,44 0,5556 

Vasculares 1,08 0,50 1,18 0,46 0,2314 

Sistema sanguíneo e 
linfático 

0,83 0,38 1,32 0,62 0,0020 

* p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney. 

 
 

 Na fase pós TCTH nota-se, pela Tabela 9, que não houve 

diferença estatística significante entre os grupos de TCTH autólogo e 

alogênico, quanto ao número médio de EA. Os pacientes de TCTH 

autólogo não apresentaram EA relacionados ao “sistema 

imunológico” e no grupo de TCTH alogênico a média de EA deste 

sistema foi 0,1 (DP 0,5). 

 

Tabela 9 – Distribuição das médias de ocorrência de eventos adversos 
segundo tipo de transplante de células-tronco 
hematopoiéticas e sistemas orgânicos, na fase pós-
transplante. Campinas, 2014. 

(continua) 

Sistemas Orgânicos 
(Auto n=24; Alo n=38) 

Fase Pós-TCTH   

Autólogo Alogênico 

p-valor Média 
nº EA 

DP 
Média 
nº EA 

DP 

Cardíacos 0,79 1,89 0,49 1,04 0,5136 

TGI 36,83 22,45 37,11 24,23 0,9143 

Gerais/sítio de 
administração 

15,71 19,30 12,51 11,06 0,9203 
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 (continuação) 

Sistemas Orgânicos 
(Auto n=24; Alo n=38) 

Fase Pós-TCTH  

Autólogo Alogênico 

p-valor Média 
nº EA 

DP 
Média 
nº EA 

 

Investigações 
laboratoriais 

93,71 82,89 DP 66,27 0,2983 

Nutrição e 
metabolismo 

75,42 54,31 60,00 34,80 0,2425 

Sistema nervoso 4,79 10,54 2,34 3,17 0,8280 

Psiquiátricos 0,96 4,08 0,14 0,49 0,6188 

Renal/vias urinárias 0,04 0,20 0,23 0,91 0,5038 

Respiratório 7,17 14,88 4,97 7,74 0,9793 

Pele e tecido 
subcutâneo 

8,63 18,81 2,60 5,52 0,1401 

Vasculares 25,17 18,85 24,86 10,91 0,1600 

Sistema sanguíneo e 
linfático 

32,79 26,24 31,69 13,39 0,1997 

* p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney. 
 
 

 

 Na fase de condicionamento, conforme a Tabela 10, os 

pacientes de TCTH alogênico apresentaram EA de maior gravidade 

relacionados às “investigações laboratoriais” (p=0,0091) e ao 

“sistema sanguíneo e linfático” (p=0,0088). Na fase do 

condicionamento, os pacientes não apresentaram EA “psiquiátricos”, 

“renal/vias urinárias” e “imunológicos”. 
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Tabela 10 – Distribuição das médias de gravidade de eventos adversos 
segundo tipo de transplante de células-tronco 
hematopoiéticas e sistemas orgânicos, na fase do 
condicionamento. Campinas, 2014. 

Sistemas Orgânicos 

Fase de Condicionamento 

Autólogo Alogênico 

p-valor Média 
grau EA 

DP 
Média 

grau EA 
DP 

Cardíacos 
(Auto n=02; Alo n=04) 1,00 - 1,50 1,00 NR 

TGI 
(Auto n=21; Alo n=33) 

1,14 0,28 1,20 0,28 0,1417 

Gerais/sítio de 
administração 

(Auto n=08; Alo n=26) 
1,81 0,84 1,24 0,44 NR 

Investigações laboratoriais 
(Auto n=21; Alo n=35) 

1,19 0,41 1,54 0,58 0,0091 

Nutrição e metabolismo 
(Auto n=24; Alo n=38) 

1,20 0,23 1,25 0,25 0,4201 

Sistema nervoso 
(Auto n=08; Alo n=23) 

1,50 0,93 1,04 0,13 NR 

Respiratório 
(Auto n=06; Alo n=12) 

2,00 1,26 1,93 1,08 NR 

Pele e tecido subcutâneo 
(Auto n=02; Alo n=09) 

1,00 - 1,22 0,67 NR 

Vasculares 
(Auto n=24; Alo n=37) 

1,82 0,58 1,62 0,57 0,2135 

Sistema sanguíneo e 
linfático 

(Auto n=20; Alo n=37) 
1,21 0,40 1,71 0,70 0,0088 

* p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney 
NR= teste estatístico não foi realizado 

 
  

Na fase de infusão, conforme Tabela 11, os pacientes de 

TCTH alogênico apresentaram, como na fase anterior, EA de maior 

gravidade relacionados às “investigações laboratoriais” (p=0,0427) e 

ao “sistema sanguíneo e linfático” (p=0,0100). Na infusão de CPH, 

os pacientes não apresentaram EA psiquiátricos e relacionados ao 

“sistema imunológico”. 
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Tabela 11 – Distribuição das médias de gravidade de eventos adversos 
segundo tipo de transplante de células-tronco 
hematopoiéticas e sistemas orgânicos, na fase de infusão. 
Campinas, 2014. 

Sistemas Orgânicos 

Fase de Infusão 

Autólogo Alogênico 

p-valor Média 
grau EA 

DP 
Média 

grau EA 
DP 

Cardíacos 
(Auto n=06; Alo n=05) 

1,50 1,22 3,00 2,00 NR 

TGI 
(Auto n=19; Alo n=25) 

1,13 0,23 1,23 0,45 0,5593 

Gerais/sítio de 
administração 

(Auto n=17; Alo n=26) 
1,41 0,59 1,44 0,79 0,7643 

Investigações laboratoriais 
(Auto n=21; Alo n=36) 

1,37 0,55 1,90 0,90 0,0427 

Nutrição e metabolismo 
(Auto n=24; Alo n=38) 

1,32 0,32 1,24 0,31 0,3395 

Sistema nervoso 
(Auto n=03; Alo n=03) 

1,33 0,58 1,00 - NR 

Renal/vias urinárias 
(Auto n=11; Alo n=02) 

1,00 - 1,00 - NR 

Respiratório 
(Auto n=06; Alo n=09) 

2,83 0,98 2,89 1,05 NR 

Pele e tecido subcutâneo 
(Auto n=02; Alo n=05) 

1,00 - 1,40 0,89 NR 

Vasculares 
(Auto n=23; Alo n=37) 

2,40 0,60 2,36 0,93 0,8611 

Sistema sanguíneo e 
linfático 

(Auto n=20; Alo n=36) 
1,40 0,68 1,96 0,76 0,0100 

* p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney; NR= teste estatístico não foi realizado 

 

Conforme mostra a Tabela 12, na fase pós-TCTH, o grupo de 

pacientes de TCTH autólogo apresentou maior gravidade nos EA 

relativos a: “investigações laboratoriais” (p=0,0156), “nutrição e 

metabolismo” (p=0,0118) e sistema nervoso (p=0,0491). Na fase 
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pós-TCTH, os pacientes não apresentaram EA no “sistema 

imunológico”. 

Tabela 12 – Distribuição das médias de gravidade de eventos adversos 
segundo tipo de transplante de células-tronco 
hematopoiéticas e sistemas orgânicos, na fase pós-TCTH. 
Campinas, 2014. 

 

Sistemas Orgânicos 

Fase Pós-TCTH  

Autólogo Alogênico 

p-valor Média 
grau EA 

DP 
 

Média 
grau EA 

DP 

Cardíacos 
(Auto n=09; Alo n=10) 

2,67 1,73 3,44 1,83 NR 

TGI 
(Auto n=24; Alo n=35) 

1,53 0,33 1,45 0,28 0,6176 

Gerais/sítio de 
administração 

(Auto n=21; Alo n=32) 
1,39 0,35 1,25 0,51 0,0294 

Investigações laboratoriais 
(Auto n=24; Alo n=35) 

2,23 0,40 1,96 0,30 0,0156 

Nutrição e metabolismo 
(Auto n=24; Alo n=35) 

1,46 0,21 1,31 0,22 0,0118 

Sistema nervoso 
(Auto n=14; Alo n=19) 

1,15 0,36 1,00 - 0,0491 

Psiquiátricos 
(Auto n=03; Alo n=03) 

1,00 - 1,00 - NR 

Renal/vias urinárias 
(Auto n=01; Alo n=03) 

2,00 - 1,20 0,35 NR 

Respiratório 
(Auto n=12; Alo n=21) 

2,48 0,79 2,03 0,93 0,1713 

Pele e tecido subcutâneo 
(Auto n=13; Alo n=13) 

1,04 0,13 1,15 0,55 1,00 

Vasculares 
(Auto n=24; Alo n=35) 

1,89 0,57 2,18 0,65 0,0726 

Sistema sanguíneo e 
linfático 

(Auto n=24; Alo n=35) 
2,39 0,32 2,30 0,52 0,9755 

* p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney. 
NR= teste estatístico não foi realizado 
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O Quadro 4 mostra que EA relativos às “investigações 

laboratoriais” e ao “sistema sanguíneo e linfático” foram frequentes 

em todas as fases do TCTH. Estas categorias mostram alterações 

de enzimas hepáticas e de creatinina nos grupos de TCTH autólogo 

e alogênico. Os pacientes de TCTH autólogo apresentaram maior 

aumento de creatinina sérica quando comparados aos pacientes de 

TCTH alogênico, em todas as fases do transplante. Na fase pós-

TCTH, os EA hematológicos (anemia e plaquetopenia) ocorreram 

em 100% dos pacientes; a neutropenia ocorreu em 100% dos 

pacientes de TCTH autólogo e em 94,3% dos pacientes de TCTH 

alogênico. A neutropenia febril ocorreu em uma frequência que 

variou de 13,2% a 21,0% no grupo de TCTH alogênico, nas fases de 

infusão e condicionamento, respectivamente. No pós-TCTH, a 

neutropenia febril ocorreu em 87,5% do grupo de autólogos e em 

71,4% do grupo de alogênicos. Eventos adversos relativos à 

“nutrição e metabolismo” como diminuição de magnésio, cálcio, 

potássio e fósforo foram frequentes nos dois grupos, com 

predomínio na fase pós-TCTH; a hiperglicemia ocorreu em mais de 

70% dos pacientes transplantados. Eventos adversos relacionados 

ao TGI apresentaram as seguintes frequências, na fase pós-TCTH, 

nos transplantes autólogos e alogênicos, respectivamente: diarréia 

(95,8% versus 54,3%), mucosite (83,3% versus 77,1%), náusea 

(87,5% versus 100,0%) e vômitos (79,2% e 85,7%). Na categoria EA 

vasculares, a hipertensão atingiu 100% dos dois grupos e a 

hipotensão, na fase pós-TCTH, ocorreu em 29,2% do grupo de 

autólogos e em 40,0% do grupo de alogênicos. Na categoria de EA 

“gerais e do sítio de administração”, a reação infusional ocorreu com 

maior frequência no dia da infusão de CPH, com predomínio no 

grupo de autólogos (70,8% versus 47,4%). A falência respiratória 

ocorreu em todas as fases do TCTH; no grupo de autólogos variou 

de 4,2% a 16,7% e no grupo de alogênicos variou de 5,3% a 22,9%. 

A parada cardíaca ocorreu em 7,9% do grupo de alogênicos na 
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infusão e em 20,0% deles no pós-TCTH; no grupo de autólogos, o 

mesmo EA ocorreu em 12,5% dos pacientes na fase pós-TCTH. 

 
 
Quadro 4 – Frequência de eventos adversos distribuídos por sistemas 

orgânicos, segundo tipo e fase do TCTH. Campinas, 2014. 
 

(continua) 

E
A

 S
is

te
m

a
s

 

O
rg

â
n

ic
o

s
 

Eventos 
Adversos 

Fases do TCTH 

Condicionamento Infusão Pós-TCTH 

Auto 
(n=24) 

(%) 

Alo 
(n=38) 

(%) 

Auto 
(n=24) 

(%) 

Alo 
(n=38) 

(%) 

Auto 
(n=24) 

(%) 

Alo 
(n=35) 

(%) 

In
v
e
s
ti

g
a

ç
õ

e
s

 

L
a
b

o
ra

to
ri

a
is

 

⇑ ALT 8,3 42,1 12,5 13,2 41,7 80,0 

⇑ AST 8,3 28,9 8,3 5,3 66,7 74,3 

⇑ FAL 4,2 13,2 4,2 10,5 29,2 40,0 

⇑ Bilirrubina - 5,3 - 5,3 12,5 42,9 

⇑ GGT 33,3 52,6 33,3 47,4 87,5 88,6 

⇑ Cr 25,0 18,4 16,7 10,5 50,0 28,6 

Neutropenia 29,2 63,2 25,0 55,3 100 94,3 

Plaquetopenia 58,3 76,3 70,8 81,6 100 100 

N
u

tr
iç

ã
o

 e
 M

e
ta

b
o

li
s
m

o
 

Hiperglicemia 25,0 47,4 20,8 15,8 75,0 71,4 

Hipoglicemia - - - - 4,2 2,9 

⇑ Potássio 4,2 2,6 - 2,6 12,5 28,6 

⇑ Magnésio - - - - - 2,9 

⇑ Sódio 20,8 15,8 8,3 5,3 50,0 42,9 

⇑ Cálcio - - - - - 2,9 

⇓ Cálcio 62,5 71,0 58,3 52,6 100 94,3 

⇓ Potássio 16,7 39,5 12,5 13,2 100 74,3 

⇓ Magnésio 100 100 100 97,4 100 100 

⇓ Sódio 16,7 2,6 4,2 2,6 33,3 40,0 

⇓ Fósforo 16,7 34,2 12,5 13,2 66,7 42,9 

T
G

I 

Diarréia 20,8 21 20,8 13,2 95,8 54,3 

Constipação 8,3 23,7 4,2 21 8,3 37,1 

Mucosite 4,2 5,3 4,2 5,3 83,3 77,1 
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    (continua) 

E
A

 S
is

te
m

a
s

 

O
rg

â
n

ic
o

s
 

Eventos 
Adversos 

Fases do TCTH 

Condicionamento Infusão Pós-TCTH 

Auto 
(n=24) 

(%) 

Alo 
(n=38) 

(%) 

Auto 
(n=24) 

(%) 

Alo 
(n=38) 

(%) 

Auto 
(n=24) 

(%) 

Alo 
(n=35) 

(%) 

T
G

I Náusea 75,0 73,7 70,8 44,7 87,5 100 

Vômito 62,5 68,4 37,5 31,6 79,2 85,7 

S
a
n

g
u

ín
e
o

 

L
in

fá
ti

c
o

 

Anemia 83,3 97,4 83,3 94,7 100,0 100,0 

Neutropenia 
Febril 

- 13,2 - 21,0 87,5 71,4 

V
a
s

c
u

la
r 

Hipertensão 91,7 94,7 91,7 86,8 100,0 100,0 

Hipotensão 8,3 31,6 4,2 15,8 29,2 40,0 

E
A

 G
e

ra
is

 e
 d

o
 

S
ít

io
 d

e
 A

d
m

in
is

tr
a

ç
ã
o

 

Dor 12,5 42,1 16,7 18,4 37,5 45,7 

Febre 12,5 34,2 4,2 26,3 87,5 74,3 

Reação 
Infusional 

12,5 28,9 70,8 47,4 41,7 17,1 

Extravasamento - - - - 4,2 - 

Reação no sítio 
de injeção 

- 10,5 - 7,9 25,0 17,1 

R
e
s
p

ir
a
tó

ri
o

s
 

Broncoespasmo - 2,6 - 5,3 4,2 8,6 

Tosse 8,3 18,4 4,2 5,3 12,5 40,0 

Dispnéia 8,3 15,8 16,7 15,8 37,5 40,0 

Pneumonite - 2,6 - 2,6 16,7 8,6 

Falência 
Respiratória 

4,2 5,3 4,2 7,9 16,7 22,9 

Outros EA 
respiratórios 

4,2 5,3 - 2,6 16,7 - 

P
e
le

/T
e
c
id

o
 

S
u

b
c
u

tâ
n

e
o

 

Rash Máculo-
Papular 

- 2,6 - 2,6 12,5 5,7 

Outros EA Pele 
/ Subcutâneo 

8,3 23,7 8,3 10,5 54,2 31,4 

C
a
rd

ía
c
o

s
 

Parada 
Cardíaca 

- - - 7,9 12,5 20,0 

Outras EA 
Cardíacos 

8,3 10,5 25,0 7,9 29,2 14,3 
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O grupo de pacientes de TCTH alogênico, que apresentou 

neutropenia febril precoce, desde o condicionamento ou infusão de 

CPH (n=9), tinha média de idade de 43,5 anos (DP 11,5) e 88,9% 

deles foi submetido ao MAC. Apenas um paciente, que era idoso, 

recebeu condicionamento NMA; 33,3% (n=3) apresentavam 

comorbidades, com impacto em apenas um sistema orgânico. Este 

subgrupo (neutropenia febril precoce) apresentou média do escore 

de risco pré-TCTH (EBMT) que foi de 4,4 (DP 0,8) e de SAPS II (dia 

0) de 59,2 pontos (DP 38,2); mais da metade deste subgrupo evoluiu 

para óbito (n=5; 55%). 

 

    (continuação) 

E
A

 S
is

te
m

a
s
 

O
rg

â
n

ic
o

s
 

Eventos 
Adversos 

Fases do TCTH 

Condicionamento Infusão Pós-TCTH 

Auto 
(n=24) 

(%) 

Alo 
(n=38) 

(%) 

Auto 
(n=24) 

(%) 

Alo 
(n=38) 

(%) 

Auto 
(n=24) 

(%) 

Alo 
(n=35) 

(%) 

S
is

te
m

a
 N

e
rv

o
s
o

 

Cefaléia 29,2 42,1 4,2 5,3 37,5 48,6 

Tontura - 36,9 4,2 - 20,8 5,7 

Convulsões - 2,6 - - 8,3 - 

Outros EA 
Sistema 
Nervoso 

4,2 28,9 8,3 5,3 16,7 14,3 

P
s
iq

u
iá

tr
ic

o
s

 

Agitação - 2,6 - - 4,2 2,9 

Delirium - 2,6 - - 4,2 - 

Confusão 4,2 2,6 - - 12,5 5,7 

R
e
n

a
l 
e

 v
ia

s
 

u
ri

n
á
ri

a
s

 

Hemoglobinúria - - 45,8 5,3 - 2,9 

Hematúria - - - - 4,2 5,7 

S
is

te
m

a
 

Im
u

n
o

ló
g

ic
o

 

Reação 
Alérgica 

- - - - - 2,9 

Anafilaxia - - - - - 2,9 
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4.5 CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM EM TCTH 
 

 Considerando-se o período de internação para o TCTH, sem 

distinção das fases do procedimento, a média da carga de trabalho 

de enfermagem foi de 67,3% (DP 8,2) para os pacientes de TCTH 

autólogo e de 72,4% (DP 13,0) para os de TCTH alogênico. Não 

houve diferença estatística significante entre os grupos (p=0,1380).  

 Na análise dos valores médios do NAS dos grupos autólogos e 

alogênicos, nas distintas fases do TCTH, não observou-se diferença 

estatística significante, conforme mostra a Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Estatística descritiva do Nursing Activities Score dos pacientes 
submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas, 
por tipo e fase do procedimento. Campinas, 2014. 

Fases 
do TCTH 

Pontuação do NAS (%)  

Autólogo Alogênico 
p-

valor* Média 
(DP) 

Mediana 
(Mín-Máx) 

Média 
(DP) 

Mediana 
(Mín-Máx) 

Condicionamento 
(n=24; n=38) 

63,4 
(7,4) 

63,5 
(50,4-79,8) 

68,9 
(12,6) 

65,7 
(50,2-105,4) 

0,1535 

Infusão 
(n=24; n=38) 

74,4 
(19,8) 

73,3 
(39,2-120,6) 

84,6 
(20,0) 

85,1 
(39,2-142,4) 

0,0645 

Pós-TCTH 
(n=24; n=35) 

68,1 
(9,4) 

67,2 
(53,8-92,2) 

71,6 
(13,0) 

70,9 
(45,6-109,3) 

0,2220 

* p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney 

 

 Considerando-se que o NAS permite a avaliação das 

atividades de enfermagem diariamente, foi possível observar a 

frequência com que os itens do instrumento foram pontuados, 

gerando um total de 2193 observações. 

 A Tabela 14 mostra que atividades, como “monitorização e 

controles”, “investigações laboratoriais”, “medicação”, 

“procedimentos de higiene”, “mobilização e posicionamento de 

pacientes”, “suporte e cuidados aos familiares e pacientes”, “tarefas 

administrativas e gerenciais” e “medida quantitativa do débito 

urinário” foram realizadas diariamente, para 100% dos pacientes. O 
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item “monitorização e controles” foi pontuado 52,8% das vezes nos 

subitens 1b e 1c e no item “procedimentos de higiene”, a frequência 

de pontuação foi de 53% nos subitens 4b e 4c. Atividades de 

enfermagem, como monitorização do átrio esquerdo e medida da 

pressão intracraniana, não apresentaram pontuação no contexto do 

TCTH.  

 

Tabela 14 – Frequência da pontuação do Nursing Activities Score obtida 
pelos pacientes durante o período de internação para o 
transplante de células-tronco hematopoiéticas. Campinas, 
2014. 

(continua) 

Atividades de enfermagem 
NAS 

Observações período TCTH 
(CT, IF e PT) 
f total=2193 

Subitens f %  p-valor* 

1. Monitorização e controles 
1a 
1b 
1c 

1035 
969 
189 

(47,2) 
(44,2) 
(8,6) 

 <0,0001 

2. Investigações Laboratoriais  2193 (100)   

3. Medicação  2193 (100)   

4. Procedimentos de Higiene 
4a 
4b 
4c 

1031 
967 
195 

(47.0) 
(44.1) 
(8.9) 

 <0,0001 

5. Cuidados com drenos  102 (4.6)   

6. Mobilização e posicionamento 
6a 
6b 
6c 

1838 
329 
26 

(83.8) 
(15.0) 
(1.2) 

 <0,0001 

7. Suporte e cuidados aos familiares 
e pacientes 

7a 
7b 

2126 
67 

(96.9) 
(3.1) 

 <0,0001 

8. Tarefas administrativas e 
gerenciais 

8a 
8b 
8c 

458 
1691 
44 

(20.9) 
(77.1) 
(2.0) 

 <0,0001 

9. Suporte respiratório  274 (12.5)   

10. Cuidados com vias aéreas 
artificiais 

 100 (4.5)   

11. Tratamento para melhora da 
função pulmonar 

 150 (6.8)   

12. Medicação vasoativa  122 (5.6)   
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(continuação) 

Atividades de enfermagem 
NAS 

Observações período TCTH 
(CT, IF e PT) 
f total=2193 

 f %  p-valor* 

13. Reposição intravenosa de 
grandes perdas de fluidos 

 39 (1.8)   

14. Monitorização do átrio esquerdo  – –   

15. Reanimação cardiorrespiratória  01 (0.05)   

16. Técnicas de hemofiltração  47 (2.1)   

17. Medida quantitativa do débito 
urinário 

 2193 (100)   

18. Medida de pressão intracraniana  – –   

19. Tratamento de acidose ou 
alcalose metabólica complicada 

 30 (1.4)   

20. Hiperalimentação intravenosa  344 (15.7)   

21. Alimentação enteral  70 (3.2)   

22. Intervenções específicas na 
unidade 

 151 (6.9)   

23. Intervenções específicas fora da 
unidade 

 126 (5.7)   

*Teste qui-quadrado. 

  

 

4.6 FATORES ASSOCIADOS À CARGA DE TRABALHO DE 

ENFERMAGEM 

 A média da carga de trabalho de enfermagem (NAS) sofreu 

influência da condição de saída do paciente. A média do NAS foi 

maior no grupo de pacientes que evoluiu para óbito, quando 

comparado com o grupo de sobreviventes (p=0,0090), conforme 

mostra a Tabela 15. 
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Tabela 15 – Distribuição de pacientes submetidos ao transplante de 
células-tronco hematopoiéticas, segundo carga de trabalho de 
enfermagem e variáveis demográfico-clínicas categóricas. 
Campinas, 2014. 

(continua) 

Variáveis 
demográfico- 

clínicas 

 Carga de trabalho de enfermagem NAS  

n Média DP Md Mín-Máx p-valor 

Sexo 

Masculino 33 68,2 9,7 68,5 48,2 - 93,9 0,2910* 

Feminino 29 73,0 13,1 70,3 51,1 – 107,4  

       

Nº comorbidades       

0 28 71,2 13,4 68,7 48,2 – 107,4 0,8743** 

1 24 70,9 10,6 68,4 56,1 – 93,9  

≥2 10 67,5 8,7 68,3 51,1 – 80,4  

HAS       

Não 38 71,7 12,4 68,2 52,9 – 107,4 0,7299* 

Sim 24 68,5 10,2 69,9 48,2 – 87,8  

       

Tipo TCTH       

Autólogo 24 67,3 8,2 66,2 53,9 – 86,6 0,1380* 

Alogênico 38 72,4 13,0 69,1 48,2 – 107,4  

       

Condicionamento       

NMA/RIC 19 69,4 12,3 68,9 48,2 – 96,1 0,1760** 

MAC 19 75,5 13,4 71,0 63,0 – 107,4  

Cond. Autólogo 24 67,3 8,2 66,2 53,9 – 86,6  
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(continuação) 

Variáveis 
demográfico- 

clínicas 

 
Carga de trabalho de enfermagem 

NAS  
 

n Média DP Md Mín-Máx p-valor 

Tempo diagnóstico-TCTH 

≤ 12 meses 14 67,7 9,6 67,2 53,9 – 92,6 0,2567* 

> 12 meses 48 71,3 12,1 68,7 48,2 – 107,4  

       

Estágio da doença       

Precoce 12 71,1 12,8 68,1 58,2 – 107,4 0,9354** 

Intermediário 22 70,6 10,6 71,2 53,9 – 93,9  

Tardio 28 70,1 12,2 68,2 48,2 – 99,6  

Infecção       

Não 34 72,3 13,6 68,2 48,2 – 107,4 0,5688* 

Sim 28 68,2 8,3 69,4 51,1 – 80,4  

       

Condição de Saída       

Sobrevivente 49 67,9 9,2 67,1 48,2 – 96,1 0,0090* 

Óbito 13 80,1 14,7 74,8 64,1 – 107,4  

       

* p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney 
** p-valor obtido por meio do teste de Kruskal-Wallis 
Md= Mediana; Mín-Máx= mínimo e máximo 
 

 

Conforme a Tabela 16, os pacientes de TCTH apresentaram 

correlação positiva fraca (rs=0,2952; p=0,0199) do número de EA 

relacionados à pele/subcutâneo com o NAS e correlação positiva 

moderada (rs=0,3033; p=0,0166) do número de EA respiratórios com 

o NAS. 
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Tabela 16 – Correlação entre carga de trabalho de enfermagem e 
variáveis demográfico-clínicas de pacientes submetidos ao 
transplante de células-tronco hematopoiéticas. Campinas, 
2014. 

Variáveis 
demográfico-clínicas 

Carga de trabalho de enfermagem - NAS 

n rs p-valor 

Idade 62 - 0,0398 0,7588 

EBMT 62 0,1246 0,3347 

SAPS 59 0,1108 0,4035 

EA - número    

Cardíacos 62 0,1467 0,2551 

TGI 62 0,0379 0,7700 

Gerais/Sítio 
administração 

62 0,0382 0,7681 

Imunológico 62 0,0004 0,9977 

Investigações 
Laboratoriais 

62 - 0,0628 0,6276 

Nutrição/Metabolismo 62 - 0,0146 0,9103 

Nervoso 62 0,1366 0,2899 

Psiquiátricos 62 0,1453 0,2597 

Renal/Vias urinárias 62 - 0,1211 0,3484 

Respiratórios 62 0,3033 0,0166 

Pele/Subcutâneo 62 0,2952 0,0199 

Vasculares 62 - 0,0145 0,9110 

Sanguíneo/Linfático 62 0,1092 0,3982 

Coeficiente de correlação de Spearman. 

 

 

Considerando-se a gravidade dos EA, ocorreram correlações 

positivas moderadas dos seguintes eventos com o NAS: 

investigações laboratoriais (rs=0,3641; p=0,0036); vasculares 

(rs=0,4481; p=0,0003) e sanguíneo/linfático (rs=0,3287; p=0,0091), 

conforme mostra a Tabela 17. 
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Tabela 17 – Correlação entre carga de trabalho de enfermagem e 
variáveis clínicas de pacientes submetidos ao transplante de 
células-tronco hematopoiéticas. Campinas, 2014. 

 

Variáveis clínicas 
Carga de trabalho de enfermagem - NAS 

n rs p-valor 

EA Gravidade    

Cardíacos 26 0,3138 0,1185* 

TGI 62 - 0,0723 0,5767 

Gerais/Sítio 
administração 

59 - 0,0140 0,9164 

Imunológico 02 NR NR 

Investigações 
Laboratoriais 

62 0,3641 0,0036 

Nutrição/Metabolismo 62 0,1855 0,1488 

Nervoso 41 0,1076 0,5031 

Psiquiátricos 8 NR NR 

Renal/Vias urinárias 17 0,1575 0,5460 

Respiratórios 40 0,0442 0,7865 

Pele/Subcutâneo 31 - 0,2197 0,2350 

Vasculares 62 0,4481 0,0003 

Sanguíneo/Linfático 62 0,3287 0,0091 

Coeficiente de correlação de Spearman 
NR= teste estatístico não realizado 
* variável não entrou no modelo pelo baixo nº de ocorrências (geraria muitos 
missings) 

 

Com o intuito de prever alterações na carga de trabalho de 

enfermagem em TCTH, foram criados dois modelos de regressão 

linear múltipla com a pontuação da variável dependente NAS, sendo 

que em um, considerou-se a ocorrência dos EA (número) e no outro 

a gravidade dos EA.  

Na Tabela 18 foram listadas as variáveis clínicas 

(independentes), com p≤ 0,20, que compuseram o modelo de 
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regressão um. Enquanto que, na Tabela 19, foram listadas as 

variáveis clínicas (independentes), com p≤ 0,20, que compuseram o 

modelo de regressão dois. 

Tabela 18 – Variáveis que compuseram o modelo de regressão linear 
múltipla constituído pelo Nursing Activities Score, variáveis 
clínicas e número de eventos adversos de pacientes de 
transplante de células-tronco hematopoiéticas. Campinas, 
2014. 

Variáveis independentes 
(modelo regressão 1) 

p-valor 

Tipo TCTH 0,1380* 

Tipo de condicionamento 0,1760** 

Condição de saída 0,0090* 

EA respiratórios (nº) 0,0166*** 

EA pele/tecido subcutâneo (nº) 0,0199*** 

* p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney. 
** teste de Kruskal-Wallis. 
***coeficiente de correlação de Spearman. 

 
 

Tabela 19 – Variáveis que compuseram o modelo de regressão linear 
múltipla constituído pelo Nursing Activities Score, variáveis 
clínicas e gravidade de eventos adversos de pacientes de 
transplante de células-tronco hematopoiéticas. Campinas, 
2014. 

Variáveis independentes 
(modelo regressão 2) 

p-valor 

Tipo TCTH 0,1380* 

Tipo de condicionamento 0,1760** 

Condição de saída 0,0090* 

EA investigações laboratoriais (grau) 0,0036*** 

EA nutrição e metabolismo (grau) 0,1488*** 

EA vasculares (grau) 0,0003*** 

EA sistema sanguíneo/linfático (grau) 0,0091*** 

* p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney 
** teste de Kruskal-Wallis 
***coeficiente de correlação de Spearman 
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Os fatores associados à carga de trabalho de enfermagem 

resultantes dos modelos de regressão são apresentados na Tabela 

20. No modelo de regressão um, que considerou o número de EA, a 

variável independente, condição de saída, foi a única que 

permaneceu no modelo final (p=0,0005). A variável independente, 

condição de saída óbito, explicou 19% da variabilidade da variável 

dependente (NAS). No modelo de regressão dois, que considerou a 

gravidade do EA, as variáveis independentes, EA relativos às 

investigações laboratoriais e às alterações vasculares (grau), foram 

as únicas permaneceram no modelo final (p=0,0008 e p=0,0002). 

Em conjunto, estas variáveis foram capazes de explicar 37% da 

variabilidade da variável dependente, NAS.  

 

Tabela 20 – Fatores associados à carga de trabalho de enfermagem 
resultantes dos modelos de regressão linear múltipla. 
Campinas, 2014.  

Modelo  
Variável 

dependente 

Fator 
associado 

β IC 95% p-valor R
2
 

Modelo 1 
NAS  

Condição saída  
(ref. sobrevivente) 

12,21 5,62-18,80 0,0005 0,19 

Modelo 2 
NAS  

EA inv.laboratoriais  
EA vasculares 

11,38 
9,12 

4,92-17,85 
4,49-13,74 

0,0008 
0,0002 

0,37 
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5 DISCUSSÃO 

 
5.1 EVENTOS ADVERSOS 

 

A totalidade dos pacientes submetidos ao TCTH, 

independente do grupo, apresentou EA relativos às categorias 

investigações laboratoriais, nutrição e metabolismo, TGI, sistema 

sanguíneo/linfático e vascular, os quais variaram quanto ao número 

e gravidade, durante o período de internação. A demanda de carga 

de trabalho entre os grupos de TCTH (autólogo e alogênico) não 

apresentou diferença estatística significante. Todavia, sofreu 

influência da condição de saída do paciente (óbito) e da gravidade 

dos EA relacionados a investigações laboratoriais e vasculares. 

Nestas situações, os pacientes apresentaram maior média de NAS. 

 Neste estudo, houve, de um modo geral, maior incidência de 

EA em comparação com investigações prévias(36, 49)
, fato que pode 

ser atribuído ao cálculo deste indicador baseado na presença de 

quaisquer eventos, independente do grau. Além disso, a amostra de 

sujeitos desta investigação pode diferir das demais encontradas na 

literatura em relação às características demográfico-clínicas e 

terapêutica medicamentosa, bem como, podem ter sido utilizados 

distintos critérios na mensuração dos EA. 

 O paciente de TCTH alogênico pode desenvolver reações 

aloimunes(14) e necessita receber imunossupressores para profilaxia 

da DECH, fatos que podem causar EA adicionais. Além disso, neste 

tipo de TCTH (alogênico) a enxertia leva, em média, um período de 

tempo maior para ocorrer(28), em comparação com o TCTH autólogo. 

Deste modo, os pacientes de TCTH alogênico, pelo uso de 

imunossupressores e pelo maior período de aplasia medular, podem 

ser mais suscetíveis a infecções, que, se instaladas de fato, 

contribuem para agravar o quadro clínico destes transplantados. 

Nestas situações, outros antimicrobianos, são acrescentados à 



86 

terapêutica do paciente, os quais podem causar ou potencializar EA 

relacionados à piora da função renal e/ou hepática(89, 90). 

 Essas diferenças quanto aos tipos de TCTH (autólogo e 

alogênico), em relação à evolução clínica e tratamento, podem 

explicar a maior ocorrência e gravidade dos EA no grupo de 

alogênicos (condicionamento até o dia da infusão de CPH), 

identificadas neste estudo. Houve exceção pela maior média (nº) de 

EA relativos ao “sistema renal/vias urinárias” no grupo de autólogos, 

no dia da infusão de CPH. Os autólogos apresentaram 

hemoglobinúria, especificamente, o que pode ser explicado pela 

presença do crioproteror, dimetilsulfóxido (DMSO)(91-93), no enxerto 

desse grupo. 

 Na fase pós-TCTH não houve diferença estatística, entre os 

grupos autólogo e alogênico, quanto ao número de EA. Ao contrário 

do que seria esperado, na fase pós-TCTH, pacientes do grupo 

autólogo apresentaram maior gravidade nos EA relativos a 

“investigações laboratoriais”, “nutrição e metabolismo” e “sistema 

nervoso”. Isto encontra explicação em características dos autólogos, 

à admissão, como maior média de idade e maior número de 

comorbidades(40, 94). Além disso, o grupo de autólogos apresentou 

maior gravidade (SAPS II) no período pós-TCTH, comparados ao 

grupo de alogênicos (p=0,0004). 

Nestes grupos de TCTH, a análise dos EA segundo o 

CTCAE(51) permitiu a identificação destes aspectos, que podem 

auxiliar na implementação de medidas preventivas a fim de evitar a 

piora da gravidade destes EA.   

A análise dos EA por fase do TCTH, ainda que seja 

interessante, não pode ser discutida separada, uma vez que as 

consequências destes EA podem ocorrer ao longo da terapia, ou 

seja, EA relacionados ao condicionamento perduram até o pós-

TCTH.   

 Neste estudo, a totalidade dos indivíduos apresentou EA 

relativos a investigações laboratoriais, cujas alterações bioquímicas 
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mais frequentes (enzimas hepáticas, função renal, neutropenia e 

plaquetopenia) podem ter ocorrido, sobretudo, pela toxicidade dos 

medicamentos adotados durante o regime de condicionamento.   

 

Alterações hepáticas 

 

Medicamentos como Bu e Cy utilizados por parte expressiva 

dos indivíduos são hepatotóxicos(95, 96)
. O tratamento com bussulfano 

pode diminuir os níveis séricos de glutationa, que tem importante 

papel na transformação de metabólitos tóxicos da ciclofosfamida(96)  

A toxicidade destes agentes e de outros utilizados no TCTH pode 

ser potencializada na vigência de combinações terapêuticas, como 

as identificadas nesta amostra:  fludarabina e ATG (2,6%) , 

bussulfano  e ciclofosfamida (21%), bussulfano e antimicrobianos(96-

98)
. 

Pesquisadores identificaram altos níveis séricos de bilirrubina 

(mediana de 4,3 mg/dL, atingindo até 31 mg/dL) e presença de 

síndrome obstrutiva sinusoidal em cerca de um terço dos pacientes 

que foram submetidos ao regime de condicionamento, baseado em 

fludarabina, Bu e ATG(99).  

 

Alteração da função renal 

 

Apesar de a alteração da função renal ser considerada por 

vários autores como uma complicação esperada do TCTH, 

especialmente para TCTH alogênico, em decorrência do uso da 

ciclosporina e dos regimes de condicionamento(100, 101), neste estudo, 

ocorreu com maior frequência, no grupo de TCTH autólogo, em 

todas as fases do tratamento (25,0% no condicionamento, 16,7% na 

infusão e 50,0% no pós-TCTH).  Este achado, que contraria a 

literatura(100, 102, 103) pode ser atribuído a maior média de idade no 

grupo de TCTH autólogo (p=0,01898), presença de insuficiência 
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renal crônica em 21% destes pacientes e ao uso de antimicrobianos 

nefrotóxicos(101, 102)
. 

 

Toxicidade hematológica 

 

Segundo o CTCAE(51), os EA relativos à toxicidade 

hematológica (neutropenia, plaquetopenia, anemia e neutropenia 

febril) constam em categorias distintas de EA, como investigações 

laboratoriais e sistema sanguíneo/linfático. Entretanto, na 

interpretação dos achados do presente estudo, a análise destes EA, 

foi feita a partir do impacto clínico que podem causar, independente 

das categorias a que pertençam.  

  Assim sendo, a toxicidade hematológica que representa uma 

consequência frequente no tratamento proposto, e concordante com 

estudos anteriores(36, 50, 104, 105)
 ocorreu em todas as fases do TCTH, 

com distintas frequências  de acordo com o tipo de TCTH.    

A totalidade dos pacientes de TCTH autólogo apresentou 

algum grau de neutropenia, plaquetopenia e anemia. Nos 

transplantes autólogos, o medicamento predominante no 

condicionamento (54,2%) foi o melfalano 200 mg/m2 . Este fármaco 

em altas doses, como identificado entre os pacientes do presente 

estudo, causa toxicidade medular profunda(104, 105). Ensaio em fase 

III identificou que 94,3% dos pacientes tratados com este 

quimioterápico (200 mg/m2) apresentou neutropenia (graus 3 e 4) 

mensurada pelo CTCAE(106).    

Nos transplantes alogênicos 94,3% dos pacientes alcançaram 

neutropenia e 100% plaquetopenia (grau 1-4). A literatura aponta(21, 

36), em geral, toxicidade hematológica mais grave entre os pacientes 

de regimes mieloablativos, quando comparados com os NMA e RIC. 

Estudo que visou identificar a toxicidade relacionada ao regime 

terapêutico de TCTH alogênicos, identificou as seguintes incidências 

acumuladas nos pacientes de condicionamento NMA e MAC, 

respectivamente: neutropenia (58% versus 100%) e trombocitopenia 
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(18% versus 97%), considerando os EA de gravidade de 3 a 5, 

conforme CTCAE(36).  

Nesta investigação, a incidência de anemia, foi superior a 

coorte conduzida com pacientes oncológicos submetidos à 

quimioterapia(107). Em ambos, a anemia pode ter ocorrido, não 

somente em função da mielotoxicidade causada por agentes 

antineoplásicos, mas também devido ao estágio da doença de base 

destes indivíduos. O fato, de muitos pacientes necessitarem de  

hemotransfusões para correção deste parâmetro, também implica 

em riscos para a ocorrência de outros EA(108, 109)
.  

 

Neutropenia Febril 

 

A neutropenia febril foi um EA de impacto no TCTH; 

considerou-se neutropenia febril uma desordem caracterizada por 

uma contagem de neutrófilos inferior a 1000/mm3 com uma 

temperatura >38,3ºC, ou uma temperatura ≥38ºC, sustentada por 

mais que uma hora. A neutropenia febril, pelo referencial adotado, 

equivale a neutropenia grau 3(51). 

Neste estudo, desde o condicionamento havia  pacientes com 

neutropenia nos dois tipos de transplante. Situação menos frequente 

foi a ocorrência de neutropenia febril, que ocorreu em 13,2% dos 

pacientes de TCTH alogênico na fase de condicionamento, e em 

21% destes pacientes, por ocasião da infusão de CTH. A 

neutropenia pode ter sido agravada em função da condição clínica 

prévia do paciente, regime de condicionamento e resposta à terapia.  

Na clínica, espera-se que a neutropenia febril ocorra na fase 

pós-TCTH, uma vez que a toxicidade relativa aos medicamentos 

pode ter efeito cumulativo e, em geral, o nadir de glóbulos brancos 

ocorre, aproximadamente, em sete a 14 dias, após o último dia de 

quimioterapia(32, 33). 

Na fase pós-TCTH, a neutropenia febril ocorreu em 87,5% 

dos pacientes dos TCTH autólogos e em 71,4% dos transplantes 
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alogênicos. A frequência deste EA, em pacientes de TCTH autólogo, 

foi menor quando comparada a outro estudo brasileiro, em que 

97,4% dos pacientes apresentaram neutropenia febril(110). 

Em contrapartida, quando considerado o grupo de pacientes 

de TCTH alogênico RIC, os achados relativos a este EA são 

similares aos de outro estudo, cuja incidência foi de 72% e a 

neutropenia febril foi associada à mucosite de maior gravidade e ao 

início precoce de neutropenia (p=0,0001)(48).  

Independente das diferenças entre os estudos, no que diz 

respeito aos grupos de TCTH, em relação aos regimes de 

condicionamento e ao nível de gravidade dos EA, a frequência de 

EA hematológicos, que oferecem risco de morte, foi expressiva 

neste estudo. 

O grupo de pacientes de TCTH alogênico, que apresentou 

neutropenia febril precoce, desde o condicionamento ou infusão de 

CPH (n=9), exibiu dados clínicos (EBMT = 4,4; SAPS II 59,2 pontos) 

que os apontavam como mais vulneráveis a EA. A pontuação 

expressa nestes índices apontam risco pré-TCTH intermediário(39) e 

a  média do SAPS II assemelhou-se à média, de outros estudos, 

com pacientes onco-hematológicos, que evoluíram com necessidade 

de cuidados intensivos (60 pontos)(111, 112). A gravidade dos 

pacientes deste subgrupo confirmou-se pela mortalidade que foi de 

55,5% (n=5). 

 

Nutrição, metabolismo e trato gastrointestinal 

 

Em consonância com achados de outros autores, os EA 

relativos à “nutrição e metabolismo” e “TGI” foram frequentes(36, 49). 

Nos pacientes de TCTH, estes EA estão relacionados e requerem a 

discussão conjunta. 

 Manifestações clínicas do TGI como diarréia e vômito podem 

gerar alterações metabólicas como hipomagnesemia, hipocalemia e 

hipocalcemia. Uso de quimioterápicos como bussulfano, 
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ciclofosfamida, melfalano, carmustina, etoposide, citarabina, e outros 

medicamentos (como antibióticos, opióides e micofenolato mofetila) 

que causam toxicidade de TGI, ocasionando também vômitos e 

diarréia, pode ter contribuído para o aparecimento destas alterações 

metabólicas. Além disso, a toxicidade pode ter sido potencializada 

em cerca de um terço (31,6%) dos pacientes de TCTH  alogênico, 

que receberam radioterapia, devido ao potencial emetogênico da 

radiação(38). 

Em pacientes de TCTH, a perda patológica de magnésio 

aparece associada ao uso de medicamentos, como diuréticos, 

anfotericina B, aminoglicosídeos e ciclosporina(113, 114). Esta 

alteração é frequentemente acompanhada por hipocalcemia, 

hipocalemia e hipofosfatemia(115-117)
.  

Em relação à diarréia especificamente, em pacientes 

imunocomprometidos, como os de TCTH, esse EA, muitas vezes 

combinado às anormalidades bioquímicas (hipomagnesemia, 

hipocalemia e hipocalcemia), é multifatorial. Antibióticos, 

antineoplásicos e imunomoduladores (CSP, MTX e MMF), utilizados 

para profilaxia da DECH são associados à ocorrência de diarréia(118). 

Pacientes com menos de 500 neutrófilos/µL também podem 

apresentar enterocolite neutropênica, com presença de dor 

abdominal e febre. Nos transplantes alogênicos, a DECH também é 

considerada uma causa comum de diarréia, que pode ocorrer 

precocemente pós-TCTH(119, 120).  

A hiperglicemia ocorreu em 75,0% do grupo de autólogos e 

em 71,4% do grupo de alogênicos. O uso de NP, por metade da 

amostra, e de corticóides, em alguma fase da terapia, por 66,0% dos 

pacientes, pode ter contribuído com a ocorrência de hiperglicemia. 

Estudos prévios concluíram que o uso de NP e a administração de 

corticosteróides em pacientes de TCTH encontram-se associados à 

hiperglicemia(121, 122).  



92 

Com relação à mucosite, os achados do presente estudo, 

foram muito semelhantes a outra coorte conduzida com pacientes de 

TCTH alogênico e um ensaio clínico realizado TCTH autólogo. Na 

comparação dos pacientes do TCTH alogênico pertencentes ao 

regime MAC e de RIC, os autores encontraram  incidência de 

mucosite (grau>1) de 83,3% no primeiro grupo, e de 75,7% no 

segundo(123). No grupo de TCTH autólogo, a mucosite variou de 80% 

a 94%, de acordo com a terapia utilizada com pilocarpina e placebo, 

respectivamente(124).  

Vascular 

  
As alterações na pressão arterial (hipo e hipertensão) foram 

frequentes nos sujeitos estudados, com predomínio da hipertensão. 

Este achado pode ser atribuído ao fato da HAS ter sido a principal 

comorbidade apresentada à admissão pelos pacientes de TCTH, 

corroborando com outro autor(125)
, ao uso de determinados 

medicamentos e a alterações metabólicas, como 

hipomagnesemia(49, 115). 

  Medicamentos, como os inibidores de tirosina-quinase, que 

são utilizados para tratar pacientes com leucemia mielóide crônica 

podem tornar estes pacientes hipertensos. Adicionalmente, outros 

fármacos como quimioterápicos alquilantes (bussulfano, melfalano, 

ciclofosfamida e carmustina), que foram utilizados pelos  pacientes 

de TCTH também podem ter contribuído para o aumento das taxas 

de hipertensão(126).  

  Estudos apontam a influência de imunossupressores, como a 

ciclosporina, na elevação da pressão arterial de pacientes(101, 127), 

que foi utilizada em 92,1% dos TCTH alogênicos da presente 

investigação(126).  

 Alguns mecanismos de ação dos quimioterápicos alquilantes 

e dos inibidores da calcineurina (ciclosporina) são disfunção 

endotelial e vasoconstrição arterial. A ciclosporina pode também 

ativar o sistema renina-angiotensina(126).  
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 Além disso, pacientes idosos e com comorbidades, que antes 

não poderiam ser transplantados, atualmente, são submetidos ao 

TCTH(40). Esta foi a realidade encontrada nos pacientes de TCTH 

autólogo da presente investigação, os quais apresentaram, à 

admissão, maior média de idade (p=0,01898), maior número de 

comorbidades (p=0,0223) e de HAS (p=0,0471) em relação ao grupo 

de pacientes de TCTH alogênico. 

Quanto à hipotensão, 25,5% dos pacientes que apresentaram 

episódios de hipotensão grau 4, necessitaram de drogas vasoativas, 

corroborando com resultados de outros autores que mostram que 

EA em TCTH, encontra-se predominantemente associado aos 

diversos estados de choque (como séptico, hipovolêmico, 

cardiogênico ou obstrutivo)(11).  

 

5.2 CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM  

A carga de trabalho de enfermagem, medida pelo NAS, foi 

semelhante entre os grupos de TCTH. Tal achado pode ser 

explicado pelo fato de que, neste estudo, a gravidade (SAPS II) do 

paciente submetido ao TCTH alogênico e autólogo foi igual ao longo 

de quase toda a internação (condicionamento, infusão e por ocasião 

da enxertia). Além disso, no grupo do TCTH autólogo, identificaram-

se maiores médias das variáveis idade e comorbidade. No período 

do pós-TCTH (dia +7) a gravidade do grupo autólogo suplantou a do 

alogênico (p=0,0004), o que também pode ter contribuído para 

aproximar a demanda de cuidados de enfermagem entre os grupos. 

A idade é considerada preditor universal para desfechos 

adversos(128), e no âmbito da onco-hematologia, é um fator de risco 

pré-TCTH(39). Adicionalmente, com o avançar da idade, a 

probabilidade de ocorrência de comorbidades, sobretudo crônicas, 

se eleva. Assim, estas variáveis podem ter exercido influência na 

evolução clínica e contribuído para elevar a demanda de horas de 

assistência de enfermagem no grupo de autólogos(129-131).  
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 O número de horas de trabalho de enfermagem geradas pelos 

pacientes de TCTH autólogo (16,1 h) e, principalmente alogênico 

(17,4 h), foram muito próximas às requeridas na assistência 

intensiva. Pela Resolução 293/2004 do Conselho Federal de 

Enfermagem(132), na assistência semi-intensiva o paciente requer, no 

mínimo, 9,4 horas de enfermagem e, na intensiva, requer a partir de 

17,9 horas de enfermagem. Este fato pode ser respaldado pela 

gravidade apresentada pelos pacientes, que apresentaram valores 

médios de SAPS II (TCTH autólogo – SAPS II 30,7 – 41,7 pontos; 

TCTH alogênico – SAPS II 29,5 – 36,4 pontos) similares aos 

descritos em estudos de UTI, que variaram de 27,0 a 36,5 pontos(75, 

133).  

No entanto, no âmbito da discussão de carga de trabalho em 

que o tempo é fundamental para tomada de decisão na clínica, o 

fato de não ter sido observada diferença estatística significante entre 

os grupos de pacientes, não impede de apontar e discutir que, 

numericamente, a carga de trabalho foi maior no grupo de TCTH 

alogênico (17,4 h versus 16,1 h).  

A maior demanda de trabalho gerada pelo grupo alogênico é 

prevista pelo Ministério da Saúde no regulamento técnico para TCTH 

(nº 931/2006)(134). Esse documento indica que os pacientes de TCTH 

autólogo e alogênico demandam, respectivamente, cuidados semi-

intensivos e intensivos.  

Apesar de, na presente investigação, os pacientes de TCTH 

alogênico terem demandado maior tempo de assistência, a diferença 

foi tênue. No caso de pacientes de TCTH, ainda que o tipo de 

transplante represente um indicador importante para evolução clínica 

do paciente, com impacto na carga de trabalho, aspecto que parece 

subsidiar as diretrizes do Ministério da Saúde, neste estudo, outros 

aspectos parecem ter contribuído para que os grupos de transplante 

fossem igualmente graves, necessitando de número de horas, 

próximo ao estabelecido para a assistência intensiva. 
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Estabelecer um paralelo entre os achados relativos às horas 

de trabalho de enfermagem exigidas pelos pacientes de TCTH, 

identificadas nesta investigação, com estudos prévios(9, 73), não é 

muito simples. No estudo conduzido no Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), que utilizou a metodologia das “onze etapas para a 

adequada previsão de pessoal” proposta por Ramey, a autora 

identificou que foram necessárias 18,2 h de assistência de 

enfermagem no pré-TCTH, e 19,7 horas no pós-TCTH, 

independente do tipo de transplante(9). É possível que esta demanda 

de horas de enfermagem encontrada no INCA, superior a do 

presente estudo, esteja relacionada a diferenças no processo de 

trabalho. No INCA, o preparo de medicamentos antineoplásicos era, 

no período do estudo, realizado pelo próprio enfermeiro da unidade. 

Na Unicamp o preparo de antineoplásicos é realizado pela farmácia 

do hospital, não onerando o enfermeiro da unidade.  

Pesquisa recente, que utilizou o NAS, em unidade de 

hematologia e de TCTH, mostrou que no grupo de TCTH autólogo, o 

NAS foi 39,7% (9,5 h) e no alogênico, dependendo do tipo de 

doador, variou de 46,2% (11,1 h; aparentado) a 50,8% (12,2 h; não-

aparentado)(73). O maior número de horas requeridas identificado 

para os pacientes transplantados, na presente investigação, pode 

ser explicado pelas características da amostra: maior média de 

idade (51,9 versus 42,0 anos), maior tempo médio de internação (33 

versus 16 dias) e maior número de pacientes com comorbidades 

(54,8% versus 34,6%). Estas variáveis podem indicar diferença nas 

condições clínicas desses pacientes e explicar a maior demanda de 

horas de assistência de enfermagem no presente estudo. 

Adicionalmente, os pacientes da unidade de TCTH da 

Unicamp, ainda que requeiram tratamento intensivo por 

apresentarem risco iminente de morte como, falência respiratória 

(grau 4) ou hipotensão (grau 4) com necessidade de intervenção 

urgente e uso de droga vasoativa, permanecem na unidade de 

TCTH.  
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 Na unidade de TCTH investigada, a totalidade dos pacientes 

pontuaram os itens monitorização e controles, investigações 

laboratoriais, medicação, procedimentos de higiene, mobilização e 

posicionamento, suporte e cuidados a familiares e pacientes, tarefas 

administrativas/gerenciais e medida quantitativa do débito urinário. 

No âmbito do serviço analisado, o fato destes itens terem 

pontuado em 100% das observações realizadas, encontra respaldo, 

na pesquisa que originou o instrumento – NAS. Exceto o item sobre 

medida do débito urinário, que compõe a categoria denominada 

“Suporte Renal”, os demais constituem a categoria, nomeada 

“Atividades Básicas” (categoria 1). Tal categoria foi responsável, no 

estudo original do NAS, por cerca de 81% do tempo gasto por 

enfermeiros em UTI(67).  

No que diz respeito aos itens do NAS pontuado pela 

totalidade da amostra, é importante considerar que algumas 

atividades, ainda que pontuadas em um determinado item, poderiam 

implicar em pontuação simultânea de outros itens. Um exemplo é a 

administração de agentes antineoplásicos, pontuada no item 

medicação, mas que também gerou, por exemplo, um aumento na 

pontuação do item monitorização e controles (para 1b). No caso da 

administração de antineoplásicos, apesar da haver intensificação da 

monitorização do débito urinário, por parte da equipe de 

enfermagem, este item (17) pontuado diariamente em TCTH e sem 

estratificação de pesos (atribuída a alguns itens NAS), não 

apresenta variação na pontuação, mesmo no período de 

condicionamento. A administração de antineoplásicos pode ainda 

impactar na categoria suporte metabólico, requerendo, por exemplo, 

reposição de eletrólitos. 

Portanto, a discussão dos itens de modo isolado pode não 

retratar, de fato, a magnitude da assistência realizada pela equipe de 

enfermagem em TCTH, que é considerada intensiva. 

Na presente investigação, diversos medicamentos e 

tratamentos exigiram administração, que foi acompanhada de um 



97 

incremento no item monitorização e controles. Logo, estas situações 

contribuíram para aumentar a carga de trabalho do enfermeiro e/ou 

da equipe de enfermagem. São eles: agentes antineoplásicos, 

globulina anti-timocítica (ATG), ganciclovir, anfotericina, foscarnet, 

fenitoína e hemocomponentes(98, 135).  

A atividade relativa à monitorização e controles foi pontuada 

em mais da metade das observações nos itens 1b e 1c. Isto significa 

que, em algum plantão, foram necessárias duas horas ou mais (1b) 

ou quatro horas ou mais (1c) de observação contínua, por razões de 

segurança, gravidade ou terapia. O monitoramento intensivo pode 

ter ocorrido em função da necessidade de avaliar o paciente acerca 

de diferentes EA, sobretudo quanto às reações infusionais 

relacionadas a medicamentos e hemocomponentes, que podem 

ocorrer em qualquer fase do TCTH.  

Na fase pré-TCTH, a reação infusional a agentes 

antineoplásicos é conhecida(96, 136), mas existem outras(93, 137). No 

entanto, no TCTH, devido à polifarmácia, não é possível estabelecer 

relação causal para os EA(138); um EA pode exigir medicamento que, 

por sua vez, pode causar ou exacerbar outro EA.  

O bussulfano, por exemplo, é um medicamento 

frequentemente utilizado nos regimes de condicionamento, com 

potencial para causar crise convulsiva (EA), cuja profilaxia, em geral, 

é feita com fenitoína(95). Este anticonvulsivante, por sua vez, pode 

causar inúmeros EA, como confusão, tontura, ataxia, reações 

cutâneas, que exigem tratamento sintomático ou profilático, e 

caracterizaram-se como reações infusionais(139). Na presente 

investigação, 40,3% dos pacientes da amostra geral usaram 

bussulfano no condicionamento e podem ter contribuído com a 

ocorrência de reação infusional, que nos autólogos foi de 12,5% e 

nos alogênicos de 28,9%. 

O maior percentual de reação infusional no grupo de 

alogênicos pode ser decorrente do uso da globulina anti-timocítica 

(ATG), usada por 15,8% desses pacientes na fase do 
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condicionamento. O ATG é constituído por vários anticorpos, que 

reconhecem receptores nas células T, com potencial para inativá-las 

e matá-las. As reações infusionais, como calafrios, febre, 

taquicardia, hipertensão, dispnéia, dentre outras, são 

frequentemente relatadas com o uso desse medicamento(137).  

Na infusão das CPH, a maioria dos pacientes do grupo 

autólogo (70,8%) e quase metade do TCTH alogênico (47,4%) 

apresentaram reação infusional. Revisão evidenciou que o 

dimetilsulfóxido (DMSO), agente crioprotetor usado por 48,4% da 

presente amostra, representa a principal causa deste tipo de EA(44, 

91). Deste modo, a ocorrência deste EA exigiu do enfermeiro 

tratamento sintomático, monitorização dos sinais e sintomas e, em 

certos casos, interrupção da terapia(46, 91, 140).  

No dia da infusão de CPH, o enfermeiro responsável pela 

administração do enxerto utilizou, em média, quatro horas ou mais 

do seu período de trabalho para realizar o procedimento. Tal 

atividade exige do profissional monitorização frequente de sinais 

vitais e vigilância quanto ao aparecimento EA, que podem variar de 

leves a graves, representando risco de morte e pode ocorrer em 

diferentes sistemas orgânicos(46, 91, 135).  

No período pós-TCTH, pacientes frequentemente necessitam 

de terapia com hemocomponentes. Em decorrência disto, podem 

apresentar reações (EA) imediatas (até 24 horas) ou tardias (após 

24 horas), as quais podem ser imunomediadas ou não, e exigem do 

enfermeiro a capacidade de, rapidamente, identificar e manejar tais 

sintomas(141).  

 A categoria investigações laboratoriais presente no NAS foi 

pontuado por 100% dos pacientes, aspecto que pode ser justificado 

pela coleta de exames diária. No TCTH, esta prática é motivada não 

somente pela necessidade de monitorar bioquimicamente o 

paciente, mas também dosar medicamentos, que podem estar 

envolvidos em EA relacionados ao sistema sanguíneo e linfático, 

nutrição e metabolismo e às alterações de função hepática e renal, 
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que ocorrem nos pacientes em decorrência das terapias utilizadas 

e/ou do próprio transplante.  

Em consonância com estudos prévios que apontam a 

complexidade da terapia medicamentosa no TCTH(142, 143), a 

atividade relativa à medicação foi pontuada para a totalidade da 

amostra.  Apesar de o item computar somente o preparo e 

administração de quaisquer medicamentos, há que se destacar que 

neste grupo de pacientes, os medicamentos são administrados, 

quase que exclusivamente pela via intravenosa (IV), demandando 

manipulações de cateteres venosos centrais, troca de equipos, e 

avaliação do sítio de inserção destes dispositivos. Estudo apontou 

que somente na troca de linhas usadas na infusão de medicamentos 

IV, o enfermeiro gastou, em média, 11,95 minutos(144). 

 Além disso, a administração de agentes antineoplásicos, que 

foi pontuada neste item, é uma atividade altamente complexa, em 

função da toxicidade e dos EA agudos. Estudo mostrou que o 

enfermeiro dispendeu, em média, 3,3 horas de trabalho nas 

atividades relativas à quimioterapia, que envolveram administração 

do medicamento, a avaliação e educação do paciente(145)
. 

Portanto, a administração de medicamentos em TCTH, 

envolve atividades que necessitam, de fato, de maior tempo de 

assistência de enfermagem.  Sobrepondo-se a esta questão, há que 

se considerar que a média de medicamentos usada foi alta (11,7; DP 

2,6), aspecto que também contribui para onerar a carga de trabalho 

de enfermagem.    

 Procedimentos de higiene pontuaram em 53% das vezes 

nos itens 4b e 4c. Isto significa que, em algum plantão, foram 

necessárias duas horas ou mais (4b) ou quatro horas ou mais (4c) 

para realização de procedimentos de higiene. 

 Quanto aos procedimentos de higiene, nesta investigação, 

situações como diarréia grau 2 ou superior e mucosite ≥ grau 3, 

foram responsáveis por elevar a pontuação da carga de trabalho. 
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Estes EA, em geral, são decorrentes da toxicidade relacionada ao 

condicionamento(136, 146).  

Nos casos de diarréia é necessária uma adequada higiene 

perineal, com uso de materiais que não prejudiquem a integridade 

da pele destes pacientes imunodeprimidos. Soma-se a isso, a 

necessidade de quantificar de maneira precisa os episódios de 

diarréia, visando um rigoroso balanço hídrico deste paciente(147). 

A mucosite oral é um importante foco do cuidado de 

enfermagem em centros de TCTH e envolve desde a avaliação da 

mucosa oral, bem como o uso de protocolos de cuidado que incluem 

crioterapia, higiene oral, lubrificação labial e o manejo da dor. Estudo 

recente, apontou também que a realização de bochechos com 

camomila 1% reduziu a incidência, intensidade e duração da 

mucosite em pacientes submetidos ao TCTH(146). Tais intervenções 

podem contribuir com o aumento da carga de trabalho de 

enfermagem(148)
.  

 A crioterapia oral é um reconhecido protocolo para reduzir 

mucosite em pacientes que recebem altas doses de melfalano(149-151) 

e foi executado pelos enfermeiros desta investigação, para 24,2% da 

amostra. Esses profissionais devem orientar e monitorar o paciente 

durante a crioterapia oral, que deve ser realizada a cada dia da 

administração do melfalano, sendo 15 minutos antes, durante e por 

um adicional de 90 minutos após a infusão do medicamento(151)
.  

 Outro procedimento de responsabilidade da equipe de 

enfermagem, de importância ainda maior em TCTH, é a realização 

da higiene oral, que foi identificada em estudo anterior como um 

fator prognóstico favorável para a redução de mucosite oral(152).  

O item seis do NAS, sobre mobilização e posicionamento 

obteve pontuação de 100%. Isto ocorreu porque para os pacientes 

de TCTH, durante o período de plaquetopenia, a equipe de 

enfermagem tem como responsabilidade auxiliar na deambulação e 

em qualquer outra atividade que implique em risco de queda e 

sangramento(147).  
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A plaquetopenia é um EA frequente no TCTH(36) e, na 

presente investigação, ocorreu em todas as fases do transplante, 

ocorrendo em algum grau, em 100% dos pacientes na fase pós-

TCTH. A maior pontuação do item mobilização e posicionamento (6b 

e 6c), que exigiu uma maior frequência dessa atividade (superior a 

três vezes em 24 horas) ou necessitou de pelo menos 2 profissionais 

para executá-la, pode ter ocorrido, pois, cerca de 25% dos pacientes 

exigiram suporte respiratório, o que reflete a piora do estado clínico 

do paciente. Nessas situações o paciente exige banho no leito, 

mudança de decúbito periódica (ao menos a cada 2 horas) para 

evitar úlcera por pressão, situações que justificam a pontuação dos 

itens 6b e 6c. 

O item sete do instrumento, que aborda suporte e cuidados 

aos pacientes/familiares, foi sempre pontuado e quase a totalidade 

no subitem 7a (96,9%), exigindo da equipe de enfermagem cerca de 

uma hora em algum plantão. Os pacientes da unidade de TCTH, em 

decorrência da neutropenia, não possuem acompanhantes em 

tempo integral, apenas recebem visitas, mas com certas restrições. 

Exceções, quanto a acompanhantes, são concedidas em situações 

especiais, por exemplo, quando o paciente encontra-se grave e em 

risco iminente de morte. Estas particularidades da unidade de TCTH 

podem exigir maior disponibilidade do enfermeiro/equipe de 

enfermagem para dar suporte ao paciente. 

Estudo mostrou que transplantados podem demandar atenção 

diferenciada da equipe de enfermagem em virtude da ausência da 

família, medo da morte, espaço físico restrito e mudanças na rotina 

de vida(153)
. 

Tal fato é corroborado por estudo de revisão, que apontou 

que pacientes inconscientes e em uso de monitorização tecnológica 

de atividades fisiológicas podem requerer menor tempo da equipe de 

enfermagem do que pacientes ansiosos que podem verbalizar dor e 

desconforto (154, 155), como se observa, na maioria das vezes, em 

pacientes submetidos ao TCTH. Pode-se inferir que tais demandas 
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de atenção se estendam aos familiares, o que pode contribuir com o 

aumento da carga de trabalho de enfermagem no contexto de 

TCTH(154, 155).  

Quanto ao item referente a tarefas administrativas e 

gerenciais (oito) estas estão relacionadas a rotinas próprias do 

serviço, tais como, passagem de plantão, visita clínica 

multiprofissional, aprazamento das prescrições médicas, elaboração 

do processo de enfermagem, bem como, relacionadas à realização 

de auditorias, ao preparo e encaminhamento de exames e a 

situações de óbito. Tais atividades são semelhantes às realizadas 

em UTI, contudo, no que tange a condição de admissão e alta em 

TCTH podem exigir maior demanda de atividades administrativas e 

gerenciais, tendo em vista que, nestes períodos, muitas orientações 

devem ser transmitidas detalhadamente para o paciente e seus 

familiares. Essas particularidades do TCTH contribuíram para que 

cerca de 77,1% das observações fossem atribuídas ao item 8b, 

exigindo do enfermeiro cerca de 2 horas em algum plantão para 

realização dessas tarefas administrativas e gerenciais. 

Na admissão destacam-se as orientações sobre risco e 

prevenção de infecção, necessidade de balanço hídrico rigoroso e 

que exigem a colaboração do paciente e/ou familiar, bem como, 

sobre EA decorrentes da toxicidade dos medicamentos que serão 

utilizados durante todo o período da terapia. Mesmo após a alta, o 

paciente deve ser orientado quanto ao retorno ambulatorial periódico 

e sobre a ocorrência de complicações. 

Estudo americano, sobre gerenciamento de enfermagem em 

TCTH, mostrou semelhança com a unidade pesquisada ao apontar 

as responsabilidades gerenciais do enfermeiro como participação 

em visitas clínicas multiprofissionais, agendamento de exames 

específicos pré-transplante, participação em todas as atividades que 

envolvam a educação do paciente e família no processo de 

admissão e alta(140, 155).  
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 A medida quantitativa do débito urinário é atividade que 

ocorre diariamente em todos os plantões do TCTH, tendo em vista, a 

necessidade de um rigoroso balanço hídrico dos pacientes desta 

especialidade. 

 Esta atividade deve ser uma prática rigorosa principalmente 

durante a fase de condicionamento, em que o paciente deve ser 

estimulado a urinar a cada duas horas, com o intuito de diminuir os 

riscos para cistite hemorrágica(147).  

 
 

5.3 FATORES ASSOCIADOS À CARGA DE TRABALHO 
DE ENFERMAGEM 

  

A média da carga de trabalho dos pacientes de TCTH (n=62) 

sofreu influência da condição de saída (p<0,0090), sendo que o 

grupo de sobreviventes gerou um NAS médio de 67,9% (16,3 horas) 

e o grupo dos que morreram determinou um NAS médio de 80,1% 

(19,2 horas). Pela análise de correlação identificou-se que 

exerceram influência sobre o NAS, o número de EA respiratórios 

(p=0,0166) e o número de EA relacionados à pele e subcutâneo 

(p=0,0199). Estas variáveis, além do tipo de TCTH e de 

condicionamento (Tabela 19), compuseram o modelo um de 

regressão linear múltipla. 

No modelo de regressão um, a variável independente, 

condição de saída, foi a única que permaneceu no modelo final 

(p=0,0005). A variável condição de saída óbito, explicou 19% da 

variabilidade da variável dependente (NAS). Pelo coeficiente de 

regressão β, foi possível concluir que a condição óbito levou a um 

aumento de 12,21 na pontuação do NAS (%).  

Estudos anteriores realizados em UTI também identificaram 

associação entre carga de trabalho de enfermagem e mortalidade(56, 

156, 157)
. Entretanto, na perspectiva desses estudos foi a maior carga 

de trabalho de enfermagem (variável independente) que contribuiu 

com o aumento da mortalidade. 
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Na perspectiva do TCTH, em que os EA são inerentes ao 

tratamento, a lógica foi oposta. Verificou-se que o grupo de óbito 

contribuiu para aumentar a carga de trabalho (NAS). 

Na clínica é importante investigar e discutir as características 

destes pacientes que morreram e que contribuíram para aumentar o 

NAS. O desfecho óbito representa o EA mais grave, mas é preciso 

discutir os EA intermediários. Em análises prévias ao modelo de 

regressão, verificou-se uma correlação positiva entre o número de 

EA relacionados à pele/subcutâneo e dos EA respiratórios com o 

NAS. 

Quanto aos EA relacionados à pele e tecido subcutâneo, 

infere-se que, no grupo analisado, estes possam ser consequência 

de reações infusionais (apenas um paciente teve como causa óbito a 

DECH). Nestes casos, o impacto na carga de trabalho de 

enfermagem pode estar relacionado a vários itens do NAS, com 

ênfase para monitorização/controles e medicação. 

Em relação aos EA respiratórios, pode-se dizer que são 

complicações importantes em TCTH, pois podem contribuir com o 

aumento da mortalidade. São múltiplas as causas na literatura: 

infecção, toxicidade de quimioterápicos, DECH, ICT, dentre outras. 

Regimes de condicionamento com melfalano ou com altas doses de 

ciclofosfamida, ou doses baixas, mas contínuas, podem apresentar 

toxicidade pulmonar(21).  

 Na presente investigação, os pacientes de TCTH autólogo 

apresentaram uma frequência de dispnéia que variou de 8,3% no 

condicionamento a 37,5% no pós-TCTH; no grupo de alogênicos, a 

ocorrência de dispnéia variou de 15,8% a 40%, nos mesmos 

períodos do TCTH, respectivamente. 

No entanto, no contexto da clínica, os EA respiratórios que 

ocorreram nos pacientes de TCTH, muitas vezes, agravaram-se. No 

presente estudo, cerca de 24,2% (n=15) evoluiu com falência 

respiratória, necessitando de ventilação invasiva  e destes, 86,7% 

(n=13) evoluíram para óbito. O resultado da presente investigação 
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assemelha-se ao da literatura que aponta que as complicações 

pulmonares estão entre as principais causas de admissão de 

pacientes de TCTH em UTI(11). Outro estudo relatou mortalidade de 

82% dos pacientes de TCTH que necessitaram de ventilação 

invasiva(158)
. 

Pesquisas mostram que o uso de ventilação mecânica em 

pacientes profundamente imunocomprometidos representa um 

preditor de mortalidade em pacientes onco-hematológicos admitidos 

em UTI(159, 160). 

Na presente investigação, essa também foi a realidade do 

grupo que evoluiu para óbito em que 100% dos pacientes 

apresentaram neutropenia febril (neutropenia grau 3 ou superior). 

Destaca-se que cinco pacientes, 38,5% do grupo óbito, 

apresentaram esta condição desde a fase de condicionamento e 

infusão. No período de condicionamento, a gravidade do grupo óbito 

(SAPS II) foi de 34,6 pontos, superior à mensurada para os grupos 

de autólogos (30,7 pontos) e alogênicos (28,0 pontos) no mesmo 

período. 

O grupo óbito apresentou gravidade (SAPS II) similar a de 

pacientes de UTI(75, 133) e demandou 19,2 horas de assistência de 

enfermagem. É possível que esta demanda de trabalho tenha sido 

em decorrência da monitorização intensiva (1b e 1c), do suporte 

ventilatório (itens 9, 10 e 11) e do incremento na pontuação de 

outros itens da categoria “atividades básicas” (como procedimentos 

de higiene, mobilização/posicionamento, suporte/cuidado aos 

familiares e pacientes e tarefas administrativas e gerenciais). 

No modelo de regressão dois, as variáveis independentes, 

gravidade dos EA relativos às investigações laboratoriais e às 

alterações vasculares, foram as únicas que permaneceram no 

modelo final (p=0,0008 e p=0,0002, respectivamente). Em conjunto, 

estas variáveis foram capazes de explicar 37% da variabilidade da 

variável dependente (NAS).  

 Pelo coeficiente de regressão β, foi possível concluir que o 
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aumento de uma unidade de grau dos EA relativos às investigações 

laboratoriais, levou a um aumento de 11,38 na pontuação do NAS 

(%). Além disso, o aumento de uma unidade de grau dos EA 

relativos às alterações vasculares, levou a um aumento de 9,12 na 

pontuação do NAS (%). 

 Alguns desses EA compõem o índice de gravidade SAPS II, 

tais como: alterações de pressão arterial (hipo e hipertensão), 

função renal, diminuição de glóbulos brancos e aumento de 

bilirrubina. Logo, a gravidade destes EA contribuiu para aumentar a 

gravidade dos pacientes de TCTH. Embora, neste estudo, não tenha 

sido encontrado um resultado estatístico significante, que 

demonstrasse a influência da gravidade do paciente (SAPS II) sobre 

o NAS, sabe-se empiricamente e por alguns estudos, que um 

paciente mais grave exige maior tempo de assistência da equipe de 

enfermagem(74, 161)
. 

Eventos adversos relativos às investigações laboratoriais e 

EA vasculares de maior gravidade, apresentam impacto no estado 

clínico do paciente(11,53,96,100,126). A exemplo de outros EA 

identificados nesta investigação, estes também podem contribuir 

para elevar a pontuação de alguns itens e subitens do NAS, como 

monitorização e controles, medicação (com a introdução de DVA e 

de reposições), dentre outras. São muitas as possíveis alterações no 

trabalho de enfermeiro na presença de tais EA. A alteração na 

função renal pode levar, por exemplo, a um aumento na volemia e a 

outros EA respiratórios (como dispnéia), podendo exigir o uso de 

técnicas dialíticas e acarretar em incremento na carga de trabalho de 

enfermagem. 
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6 CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

  

Trata-se de um dos primeiros estudos acerca da “carga de 

trabalho de enfermagem” que utilizou o Nursing Activities Score 

(NAS) em TCTH. Além disso, a carga de trabalho de enfermagem foi 

considerada variável dependente, ou seja, interpretada sob uma 

perspectiva ainda não estudada. 

  A investigação e a classificação dos EA por meio de uma 

terminologia objetiva e utilizada na área de onco-hematologia foi um 

ponto positivo deste estudo: fornece ao enfermeiro e demais 

profissionais da equipe multiprofissional um panorama geral da 

ocorrência destes eventos no decorrer da internação para o TCTH. 

O uso do índice de gravidade (SAPS II) e do escore de risco 

pré-TCTH contribuíram para a análise mais ampliada da carga de 

trabalho requerida pelos pacientes de TCTH autólogo e alogênico.  

A aplicação diária do NAS em TCTH, associada a um índice 

de gravidade, fornece dados que podem auxiliar na adequação do 

número de profissionais nas unidades de transplante. 

Apesar da existência de um documento do Ministério da 

Saúde que considera o paciente de TCTH autólogo como semi-

intensivo e o de TCTH alogênico como intensivo, o presente estudo 

mostrou que o status clínico do paciente é dinâmico ao longo do 

tratamento. Pacientes de TCTH autólogo, a priori considerados de 

cuidados semi-intensivos, podem assumir a condição de pacientes 

intensivos, a depender da condição clínica pré-TCTH e da 

ocorrência de EA ao longo do tratamento. 

Destaca-se a coleta prospectiva como ponto forte do estudo. 

Esta estratégia permitiu a troca de informações com a equipe 

multiprofissional e, consequentemente, contribuiu com a qualidade 

dos dados coletados. 

 Apesar das contribuições, há que se apontar as limitações do 

estudo. A amostra foi de conveniência e alguns EA não puderam ser 
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analisados estatisticamente devido ao número de ocorrências. 

Infere-se que, com a ampliação da amostra, outros fatores 

associados à carga de trabalho de enfermagem poderiam ser 

identificados. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A totalidade dos pacientes submetidos ao TCTH, 

independente do grupo, apresentou EA relativos às categorias 

investigações laboratoriais, nutrição e metabolismo, TGI, sistema 

sanguíneo/linfático e vascular, os quais variaram quanto ao número 

e gravidade, durante o período de internação. A média da carga de 

trabalho de enfermagem foi de 67,3% (DP 8,2) para os pacientes de 

TCTH autólogo e de 72,4% (DP 13,0) para os de TCTH alogênico 

(p=0,1380), pontuações similares a de pacientes de assistência 

intensiva. 

 Os pacientes de TCTH alogênico apresentaram em média, na 

fase do condicionamento (CT) e infusão (IF), maior número de EA 

nas seguintes categorias: “gerais e sítio de administração” 

(p=0,0047), “investigações laboratoriais” (0,0061), “nutrição e 

metabolismo” (p=0,0280), “sistema nervoso” (p=0,0080), 

“vasculares” (p=0,0442) e no “sistema sanguíneo e linfático” (CT: 

0,0062; IF: p=0,0020). Na IF pacientes de TCTH autólogo 

apresentaram maior número médio de EA relacionados ao “sistema 

renal e vias urinárias” (p=0,0003). Na fase pós-TCTH (PT) não 

houve diferença estatística significante entre os grupos, quanto ao 

número médio de EA.  

 Em relação à gravidade dos EA, nas fases de CT e IF, os 

pacientes de TCTH alogênico apresentaram EA de maior gravidade 

relacionados às “investigações laboratoriais” (CT: p=0,0091; IF: 

p=0,0427) e ao “sistema sanguíneo e linfático” (CT: p=0,0088; IF: 

p=0,0100). Na fase PT, o grupo de pacientes de TCTH autólogo 

apresentaram maior gravidade nos EA relativos a: “investigações 

laboratoriais” (p=0,0156), “nutrição e metabolismo” (p=0,0118), 

“sistema nervoso” (p=0,0491); no período PT os pacientes de TCTH 

autólogo apresentaram maior gravidade (SAPS II – p=0,0004).  

Nos modelos de regressão linear múltipla, foram considerados 

fatores associados à carga de trabalho de enfermagem a condição 
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de saída do paciente (óbito – p=0,0005) e a gravidade dos EA 

relativos às investigações laboratoriais e às alterações vasculares 

(p=0,0008 e p=0,0002, respectivamente). Em conjunto, a gravidade 

destes eventos (laboratoriais e vasculares) foram capazes de 

explicar 37% da variabilidade da variável dependente (NAS).  
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APÊNDICE A – TERMO DE RESPONSABILIDADE DA 
PESQUISADORA 

 

Eu, Sílvia Regina Secoli, sou docente da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo, responsável pela 

Pesquisa intitulada “Eventos adversos relacionados a medicamentos 

e a associação com carga de trabalho de enfermagem em unidade 

de transplante de medula óssea”, que tem como objetivo principal 

analisar o impacto dos eventos adversos relacionados a 

medicamentos na segurança do paciente submetido ao transplante 

de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) e na carga de trabalho de 

enfermagem da referida especialidade. 

Para a realização desta pesquisa será realizada a análise de 

seu prontuário e das prescrições de medicamentos que o(a) sr(a) faz 

uso durante sua internação. Essa pesquisa não trará riscos 

previsíveis ou ônus ao senhor(a), pois todo o seu tratamento 

continuará sendo realizado conforme protocolo da instituição sem 

qualquer modificação relacionada a este estudo.  

As informações obtidas através dessa pesquisa serão 

confidenciais, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Os 

dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação, 

sendo salvos em arquivo com senha para evitar alterações futuras 

no documento. Os dados serão armazenados por 60 (sessenta) 

meses, de acordo com a Resolução 196/1996, do Conselho 

Nacional de Saúde. Após o prazo o arquivo será destruído.  

Por fim, reitero o meu compromisso de zelar pela privacidade, 

pelo sigilo e guarda das informações obtidas e de utilizá-las, única e 

exclusivamente, para o desenvolvimento dessa pesquisa. Esclareço 

que os resultados serão disponibilizados ao(à) senhor(a) e 

divulgados em publicações e em eventos científicos, mas sempre 

preservando o anonimato dos participantes. 
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O(a) senhor(a), em qualquer momento, poderá esclarecer 

dúvidas a respeito da pesquisa, pelos telefones dos pesquisadores 

(19) 25219101e/ou do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da USP (11) 30617548 ou pelo e-mail  edipesq@usp.br  

 

 

São Paulo, ______ de _________________ de 2013 

. 

____________________________ 
Sílvia Regina Secoli 

Pesquisadora responsável 

 

 

Pesquisadora responsável – Silvia Regina Secoli; endereço 

profissional: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 

Av Dr Enéas de Carvalho Aguiar, 419. Cerqueira César - São Paulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:edipesq@usp.br
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APÊNDICE B – MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA 
USO DO NAS EM TCTH 

 

Manual de orientações Nursing Activities Score 

Atividades e pontuação 

1.Monitorização e controles 
1a. Não há alterações das rotinas da unidade de TCTH 

1b.  
 Administração de protocolos de quimioterapia 
 Aplicação de protocolos de crioterapia 
 Transfusões de hemocomponentes 
 Administração dos seguintes agentes: ATG, GAN, anfotericina, foscarnet, 

fenitoína  
 Acompanhamento de inserção do cateter venoso central  
 Passagem de cateter PICC 
 Introdução ou troca de SNE e SVD 
 Acompanhamento e oferecimento das dietas por via oral 

1c. Dia(s) de realização da infusão de CPH 

2. Investigações laboratoriais – pontuado 1 vez em 24 horas (rotina da unidade) 

3. Medicação – pontuado 1 vez em 24 horas (rotina da unidade) 

4. Procedimentos de Higiene 
4a. Não há alterações das rotinas da unidade de TCTH 

4b.  
 Itens do 4a acrescidos das seguintes atividades: 
 Banho de neutropênico ou banho no leito 
 Protocolos de isolamento 
 Auxílio no uso de ‘comadre’ e ‘papagaio’ 

4c.  
 Itens do 4b acrescidos das seguintes atividades: 
 Diarréia (≥ 4 episódios nas 24 horas) 
 Paciente com mucosite grau 3 ou superior 

5. Cuidados com drenos (exceto SNG): Conforme descrição do instrumento 

6. Mobilização e posicionamento 
6a, 6b e 6c. Conforme descrição do instrumento e, em casos de auxílio do 
paciente para deambulação (plaquetopenia) 

7. Suporte e cuidados aos familiares e pacientes 
7a e 7b. Conforme descrição do instrumento 

8. Tarefas admistrativas e gerenciais 
8a.Não há alterações das rotinas da unidade de TCTH 

8b. Itens do 8a acrescidos das seguintes atividades: 
 Passagem de plantão 
 Auditoria em cateteres 
 Visita clínica multiprofissional 
 Aprazamento das prescrições médicas 
 Processos de enfermagem 
 Troca dos sistemas de CVC (curta ou longa permanência) 

8c. Conforme descrição do instrumento e nos dias de admissão e alta hospitalar 
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Suporte ventilatório 
Conforme descrição do instrumento, com as seguintes observações 
9. Uso de cateter de O2 e BIPAP 
10. Pacientes com TOT ou traqueostomia (ventilação mecânica) 
11. Pacientes com inalações 

Suporte cardiovascular 
12. Uso de drogas vasoativas  
13. Pacientes com prescrição médica de reposição intravenosa >4,5L nas 24 h 
14. Item não pontuado no TCTH 
15. PCR nas últimas 24 h 

Suporte Renal 
16. Conforme descrição do instrumento (pacientes em hemodiálise) 
17. Medida quantitativa do débito urinário – item pontuado 1 vez em 24 horas 
(rotina da unidade) 

Suporte neurológico 
18. Item não pontuado no TCTH 

Suporte Metabólico 
19. Reposição de eletrólitos por espoliação causada por quimioterapia 
20. Nutrição parenteral (para todos os pacientes em uso) 
21. Conforme descrição do instrumento 

Intervenções específicas 
22. Conforme descrição do instrumento 
23. Dia de coleta de CPH no centro cirúrgico; dia de inserção de cateter de 
Hickman 
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APÊNDICE C – CARACTERIZAÇÃO DO PACIENTE: 
ASPECTOS DEMOGRÁFICO-CLÍNICOS 

 

A. Caracterização do paciente: aspectos demográfico-clínicos 

Iniciais do paciente: 

Data de internação: ----/----/---- 

Nº Prontuário (HC): 

Data nascimento: ----/----/----             Sexo     (   ) masculino     (   )  feminino 

Peso:                                   Altura: Diagnóstico que indica o TCTH: 

  

Tipo de acesso venoso 

(   ) Hickman    (   ) CVC curta permanência 

(   ) outros – especificar: 

Comorbidades:  (   ) DM    (   ) HAS   

Outras comorbidades (especificar): 

TCTH ANTERIOR:   (   ) sim   (   ) não 

Observações: 

Tipo de TCTH ANTERIOR: 

(   ) autólogo     (   ) alogênico     

Data TCTH anterior: ----/----/---- 

Tipo de TCTH Atual 

(   ) autólogo     (   ) alogênico     

Fonte de células: 

(   ) medula óssea     (   ) CPP 

Fase da doença por ocasião do TCTH: 

(   ) RCs= resposta completa rigorosa 

(   ) RC= resposta completa 

(   ) VGRP= resposta parcial muito boa 

(   ) RP= resposta parcial 

(   ) DS= doença estável 

(   ) DP= doença progressiva 

(   ) Recaída de uma RC (não tratada) 

(   ) Status desconhecido 

Tipo de doador: 

(   ) doador aparentado     

(   ) doador não aparentado   

Obs: 

 

Sistema ABO    

Doador =                       Receptor =  

 

Início do condicionamento (Dia -    ):  

---/---/---  

Tipo de condicionamento: 

(   ) MAC     (   ) NMA   

(   ) RIC 

(   ) Condicionamento p/ Autólogo 

Criopreservação: (   ) sim (   ) não 

 (   ) DMSO    (   ) outros  Especificar: 

 

Nº células CD34 (no enxerto): --------------- 

Data da Infusão CPH (Dia 0): ----/----/---- Data da alta/óbito (Dia     ): ----/----/---- 

Condição de saída: 

(   ) sobrevivente                        (   ) óbito 

Causa óbito: 

“Pega” do enxerto (Dia +    ): ----/----/---- 
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO PERFIL TERAPÊUTICO 

 

 

 

B.Perfil terapêutico 

Iniciais paciente:                            Nº prontuário:                              Data : ----/----/---- 

(   ) Condicionamento/ D -             (   ) Infusão CPP/ D0                   (   )  Pós TCTH/ D + 

Medicamentos (apresentação e dose prescrita) Via Aprazamento Dose 

diária 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO PERFIL DE EXAMES 
LABORATORIAIS/BIOQUÍMICOS 

 

 

 

 

 

C. Perfil de exames laboratoriais/bioquímicos 

Iniciais paciente:                                       Nº prontuário:                                                         
Data : ----/----/---- 

(   ) Condicionamento/ D -              (   ) Infusão CPP/ D0                  (   )  Pós TCTH/ D + 

 

Exames 
Data Data Data Data Data Data Data 

Hemoglobina        

Hematócrito/ Ret        

Leucócitos        

Neutrófilos        

Plaquetas        

Creatinina sérica        

Sódio (Na
+
)        

Potássio (K
+
)        

Ca
+2

/ Pi        

Gli/ Mg
+2 

       

BD/BI        

AST (TGO)        

ALT (TGP)        

FA/GGT        

Hemocultura        

Diurese 24hrs        

Dosagem sérica CSP        

Outros/especificar 

 

 

       

D. Perfil de sinais e/ou sintomas (EA) 

Iniciais paciente:                                                        Nº prontuário:                                                     
Data : ----/----/---- 

Eventos adversos Data Data Data Data 
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APÊNDICE F – INSTRUMENTO PERFIL DE SINAIS 
E/OU SINTOMAS (EA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      /     / 
      /     
/ 

      /     /     /     / 

Alterações 
Cardíacas 

Parada cardíaca 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Outros EA cardíacos 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Alterações do 
TGI 

Diarréia 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Constipação 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Mucosite 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Náusea 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Vômitos 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Alterações 
Gerais do sítio 

de 
administração 

Dor 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Febre 

S 

  

S 

  

S 

  

S 

  N N N N 

N N N N 

Reação infusional 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Extravasamento  S 
  

S 
  

S 
  

S 
  

(sítio de infusão) N N N N 

Reação no sítio de 
injeção 

S 
  

S 
  

S 
  

S 
  

N N N N 

Alterações 
sistema 

imunológico 

Reação alérgica 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Anafilaxia 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

D. Perfil de sinais e/ou sintomas (EA) 

Iniciais paciente:                                              Nº prontuário:                             Data : ----/----/---- 

Eventos adversos 
Data Data Data Data 

      /     /       /     /       /     /     /     / 

Alterações 
Cardíacas 

Parada cardíaca 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Outros EA cardíacos 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Alterações do TGI 

Diarréia 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Constipação 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Mucosite 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Náusea 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Vômitos 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Alterações Gerais 
do sítio de 

administração 

Dor 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Febre 

S 

  

S 

  

S 

  

S 

  N N N N 

N N N N 

Reação infusional 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Extravasamento  S 
  

S 
  

S 
  

S 
  

(sítio de infusão) N N N N 

Reação no sítio de 
injeção 

S 
  

S 
  

S 
  

S 
  

N N N N 

Alterações 
sistema 

imunológico 

Reação alérgica 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Anafilaxia 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 
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Eventos adversos 
Data Data Data Data 

      /     /     /     /       /     /      /     / 

Alterações 
Psiquiátricas 

Agitação 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Delirium 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Confusão 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Alterações do 
sistema nervoso 

(SN) 

Cefaléia 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Tontura 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Convulsões 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Outros EA SN 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Alterações renal 
e urinária 

Hemoglobinúria 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Hematúria 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Outros EA renal e vias 
urinárias 

S 
  

S 
  

S 
  

S 
  

N N N N 

Alterações 
respiratórias, 

torácica e 
mediastinal 

Broncoespasmo 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Tosse 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Dispnéia 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Falência respiratória 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Outros EA respiratórios, 
torácico ou mediastinal 

S 
  

S 
  

S 
  

S 
  

N N N N 

Alterações na 
pele e tecido 
subcutâneo 

Rash máculo-papular 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Outros EA na pele e tecido 
subcutâneo 

S 
  

S 
  

S 
  

S 
  

N N N N 

Desordens 
Vasculares 

Hipertensão 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 

Hipotensão 
S 

  
S 

  
S 

  
S 

  
N N N N 
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ANEXO 1 – PARECER DE APROVAÇÃO DA PESQUISA 
PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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ANEXO 2 – PARECER DE APROVAÇÃO DA PESQUISA 
PELA FCM / UNICAMP 
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ANEXO 3 – PARECER DE APROVAÇÃO DA PESQUISA 
PELA FCM / UNICAMP 
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ANEXO 4 – VERSÃO RESUMIDA CTCAE 
 

(continua) 
Alterações do sistema sanguíneo e linfático 

Graduação 

Eventos Adversos 1 2 3 4 5 

Anemia 

 

Redução da 
hemoglobina 

(Hb) 
 

< limite inferior 
de normalidade 
(LIN) até 10.0 

g/dL 
 

*LIN masc. 
<13.0 g/dL 

*LIN fem. <11.5 
g/dL 

 Hb 
 
 

<10.0 g/dL 
até 8.0 g/dL 

 Hb 
 
 

< 8.0 g/dL 

Risco de 
morte; 

indicada 
intervenção 

urgente 

Morte 

Neutropenia febril - - 

Neutrófilos 
<1000/mm

3
 com 

uma única 
temperatura (tpt) 

> 38.3 C ou tpt 

≥ 38 C por mais 
que 1hora 

Risco de 
morte; 

indicada 
intervenção 

urgente 

Morte 

Alterações cardíacas 

Graduação 

Eventos Adversos 1 2 3 4 5 

Parada cardíaca - - - 

Risco de 
morte; 

indicada 
intervenção 

urgente 

Morte 

Alterações 
cardíacas - outras 

Assintomático 
ou sintomas 

leves; 
observações 

diagnósticas ou 
clínicas 
apenas; 

intervenção não 
indicada 

Moderado; 
são indicadas 
intervenções 

não 
invasivas, 
local ou 

mínima; limita 
AVD 

instrumental 

Grave ou 
clinicamente 
significativa, 

mas não indica 
rico de morte 

imediato, 
hospitalização 

ou 
prolongamento 

da 
hospitalização; 
incapacitante; 
limita AVD de 
auto-cuidado 

Risco de morte 
Indicada 

intervenção 
urgente 

Morte 

Alterações gastrointestinais 

Graduação 

Eventos Adversos 1 2 3 4 5 

Diarréia 

Aumento < 4 
episódios de 

evacauções por 
dia acima do 

normal 
 

Aumento de 4 
a 6 episódios 

de 
evacuações 

por dia acima 
do normal 

Aumento >= 7 
evacuações por 

dia acima do 
normal; 

incontinência 

Risco de 
morte; 

Indicada 
intervenção 

urgente 

Morte 

Constipação 
 

Sintomas 
ocasionais ou 
intermitentes; 

uso 
ocasional/event

ual de 
emolientes das 
fezes, laxativos, 
modificação da 
dieta ou enema 

Sintomas 
persistentes, 

com uso 
regular de 

laxativos ou 
enemas; 

limitação de 
atividades de 

vida diária 
instrumental 

Obstipação com 
indicação de 

retirada manual 
de fezes; 

limitação de 
atividades de 
vida diária de 
auto-cuidado 

Risco de 
morte; 

Indicada 
intervenção 

urgente 

Morte 
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   (continua) 
Alterações gastrointestinais 

Graduação 

Eventos Adversos 1 2 3 4 5 

Mucosite 

Assintomático 
ou sintomas 

leves; 
intervenção não 

indicada 

 

Dor 
moderada; 

não interfere 
com a 

alimentação 
oral; indicada 

dieta 
modificada 

Dor importante; 
Interfere com a 

alimentação oral 

Risco de morte 
Indicada 

intervenção 
urgente 

Morte 

Náusea 

Diminuição do 
apetite, sem 
alteração no 

hábito alimentar 

 

Diminuição 
da 

alimentação 
oral sem 
perda de 

peso 
significativa, 
desidratação 

ou má 
nutrição 

Inadequada 
ingestão 

calórica e de 
líquidos, 
indicada 
nutrição 

parenteral 

- - 

Vômitos 

1-2 episódios 
(separados por 
5 minutos) em 

24 horas 

3-5episódios 
(separados 

por 5 
minutos) em 

24 horas 

≥6 episódios 
(separados por 
5 min) em 24 
horas; uso de 

SNE/NP 

Risco de morte 
Indicada 

intervenção 
urgente 

Morte 
 
 
 
 

Alterações gerais e condições do sítio de administração 

Graduação 

Eventos Adversos 1 2 3 4 5 

Dor Dor leve 
Dor 

moderada 
Dor intensa - - 

Febre 38-39ºC 
>39ºC até 

40ºC 
>40ºC por até 

24h 
>40ºC por 

mais de 24h 
Morte 

Reação infusional 

Reação 
transitória leve; 
interrupção da 

infusão não 
indicada; 

intervenção não 
indicada 

Interrupção 
da terapia ou 

infusão é 
indicada, mas 

responde 
prontamente 

ao tratamento 
sintomático; 

medicamento
s profiláticos 
indicados < 

24h 

Prolongada (não 
responde rápido 
ao tratamento 

sintomático e/ou 
breve 

interrupção da 
infusão); 

recorrência dos 
sintomas após 
melhora inicial 

Risco de morte 
Indicada 

intervenção 
urgente 

Morte 

Extravasamento no 
sítio de infusão 

 
- 

Eritema com 
sintomas 

associados 
(ex. edema, 

dor, 
enduração, 

flebite) 

Ulceração ou 
necrose; grave 
dano tissular; 

indicada 
intervenção 

cirúrgica 

Risco de morte 
Indicada 

intervenção 
urgente 

Morte 

Reação no sítio de 
injeção 

 

Fragilidade, 
com ou sem 
associação a 

sintomas (calor, 
eritema, 
prurido) 

Dor; 
lipodistrofia; 

edema; 
flebite 

Ulceração ou 
necrose; grave 
dano tissular; 
intervenção 

cirúrgica 
indicada 

Risco de morte 
Indicada 

intervenção 
urgente 

Morte 
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   (continua) 

Alterações no sistema imunológico 

Graduação 

Eventos Adversos 1 2 3 4 5 

Reação alérgica 
 

Rubor ou rash 
transitórios, 

febre 
medicamentosa 

< 38ºC; 
intervenção não 

é indicada 

Intervenção 
ou 

interrupção 
da infusão 
indicadas; 
responde 

prontamente 
ao tratamento 
sintomático; 

medicamento
s profiláticos 
indicados por 

menos de 
24h 

Prolongada (não 
responde rápido 
ao tratamento 

sintomático e/ou 
breve 

interrupção da 
infusão); 

recorrência dos 
sintomas após 
melhora inicial 

Risco de morte 
Indicada 

intervenção 
urgente 

Morte 

Anafilaxia 
 

- - 

Broncoespasmo 
sintomático com 
ou sem urticária; 

intervenção 
parenteral 
indicada; 

Angioedema/ed
ema relacionado 

à alergia; 
hipotensão 

Risco de morte 
Indicada 

intervenção 
urgente 

Morte 

Investigações Laboratoriais 

Graduação 

 alanina 
aminotransferase 

(ALT ou TGP) 
LSN 35 U/L 

>Limite superior 
de normalidade 
(LSN) até 3.0 x 

LSN 
>35 até 105 U/L 

>3.0-5.0 x 
LSN 

 
>105 até 175 

U/L 

>5.0-20.0 x LSN 
 

>175 até 700 
U/L 

>20.0 x LSN 
 

>700 U/L 
- 

 fosfatase alcalina 
(FAL) 

LSN 133 U/L 

>Limite superior 
de normalidade 
(LSN) até 2.5 x 

LSN 
>133 até 332.5 

U/L 

>2.5-5.0 x 
LSN 

 
>332.5 até 

665 U/L 

>5.0-20.0 x LSN 
 

> 665 até 2660 
U/L 

>20.0 x LSN 
 

> 2660 U/L 
- 

 aspartato 
aminotransferase 

(AST ou TGO) 
LSN 35 U/L 

>Limite superior 
de normalidade 
(LSN) até 3.0 x 

LSN 
>35 até 105 U/L 

>3.0-5.0 x 
LSN 

 
>105 até 175 

U/L 

>5.0-20.0 x LSN 
 

>175 até 700 
U/L 

 

>20.0 x LSN 
 

>700 U/L 
 

- 

 bilirrubina sérica 
1.2 mg/dL 

>Limite superior 
de normalidade 
(LSN) até 1.5 x 

LSN 
>1.2 mg/dL até 

1.8 mg/dL 

>1.5 - 3.0 x 
LSN 

 
>1.8 até 3.6 

mg/dL 

>3.0-10.0 x LSN 
 

>3.6 até 12.0 
mg/dL 

>10.0 LSN 
 

> 12.0 mg/dL 
- 

 Gamaglutamil 
transferase (GGT) 

LSN 46 i.u./l 

>Limite superior 
de normalidade 
(LSN) até 2.5 x 

LSN 
46 i.u./l até 115 

i.u./l 

>2.5-5.0 x 
LSN 

 
>115 i.u./l até 

230 i.u./l 

>5.0-20.0 x LSN 
 

>230 i.u./l até 
920 i.u./l 

>20.0 x LSN 
 

>920 i.u./l 
- 

 creatinina 
LSN 1.2 mg/dL 

>Limite superior 
de normalidade 
(LSN) até 1.5 x 

LSN 
>1.2 mg/dL até 

1.8 mg/dL 

>1.5 - 3.0 x 
LSN 

 
>1.8 até 3.6 

mg/dL 

>3.0-6.0 x LSN 
 

>3.6 até 7.2 
mg/dL 

> 6.0 LSN 
 

> 7.2 mg/dL 
- 



152 

   (continua) 

Investigações Laboratoriais 

Graduação 

Eventos Adversos 1 2 3 4 5 

 Neutrófilos/ 
Granulócitos 

≥ 1500 a < 
2000 mm

3
 

≥ 1000 a < 
1500 mm

3
 

≥ 500 a < 1000 
mm

3
 

<500/mm
3
 - 

 Plaquetas 
Limite inferior de 

normalidade (LIN) 
150.000/mm

3
 

<LIN até 
75.000/mm

3
 

≥ 50.000 a < 
75.000/mm

3
 

≥25.000/mm
3 
a 

<50.000/mm
3
 

<25.000/mm
3
 - 

Hiperglicemia 
Limite superior de 

normalidade 
(LSN) 115 mg/dL 

Glicemia de 
jejum >Limite 
superior de 
normalidade 

(LSN) até 160 
mg/dL 

Valor glicemia 
de jejum > 

160 até  
250 mg / dL 

 

>250 - 500 
mg/dL; 

hospitalização é 
indicada 

>500 mg/dL; 
consequências 
potencialmente 

fatais 

Morte 

Hipoglicemia 
Limite inferior de 

normalidade (LIN) 
60 mg/dL 

<60mg/dL até 
55mg/dL 

<55 mg/dL 
até 40 mg/dL 

<40 mg/dL até 
30 mg/dL 

<30 mg/dL Morte 

Hipernatremia (Na) 
Limite superior de 
normalidade (LSN) 

145 meq/L 
(=mmol/L) 

>145 até 150 
mmol/L 

>150 até 155 
mmol/L 

>155 até 160 
mmol/L 

>160 mmol/L Morte 

Hiponatremia (Na) 
Limite inferior de 

normalidade (LIN) 
135 meq/L 
(=mmol/L) 

<135 até 130 
mmol/L 

-- 
<130 até 120 

mmol/L 

<120 mmol/L; 
consequências 

fatais 
Morte 

Hipercalemia (K) 
Limite superior de 
normalidade (LSN) 

5.0 meq/L 
(=mmol/L) 

>5.0 até 5.5 
mmol/L 

>5.5 até 6.0 
mmol/L 

>6.0 até 7.0 
mmol/L 

>7.0 mmol/L 
consequências 

fatais 
Morte 

Hipocalemia (K) 
Limite inferior de 

normalidade (LIN) 
3.5 meq/L 
(=mmol/L) 

<3.5 até 3.0 
mmol/L 

<3.5 até 3.0 
mmol/L; 

sintomático; 
intervenção 

indicada 

<3.0 até 2.5 
mmol/L; 

hospitalização 
indicada 

<2.5 mmol/L; 
consequências 

fatais 
Morte 

Hipermagnesemia 
Limite superior de 
normalidade (LSN) 

3.0 mg/dL 

Até 3.0 mg/dL 
 

-- 
> 3.0 até 8.0 

mg/dL 
> 8.0 mg/dL Morte 

Hipomagnesemia 
Limite inferior de 

normalidade (LIN) 
1.8 mg/dL 

< 1.8 até 1.2 
mg/dL 

 

< 1.2 até 0.9 
mg/dL 

 

< 0.9 até 0.7 
mg/dL 

 

< 0.7 mg/dL 
 

Morte 

Hipercalcemia (Ca) 
Limite superior de 
normalidade (LSN) 

10.5 mg/dL 

>10.5 até 11.5 
mg/dL 

>11.5 até 
12.5 mg/dL 

>12.5 até 13.5 
mg/dL 

>13.5 mg/dL Morte 
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    (continua) 

Investigações Laboratoriais 

Graduação 

Eventos Adversos 1 2 3 4 5 

Hipocalcemia (Ca) 
Limite inferior de 

normalidade (LIN) 
8.5 mg/dL 

<8.5 até 8.0 
mg/dL 

<8.0 até 7.0 
mg/dL 

<7.0 até 6.0 
mg/dL 

<6.0 mg/dL Morte 

Hipofosfatemia ( 
fósforo) 

Limite inferior de 
normalidade (LIN) 

2.5 mg/dL 

2.5 mg/dL 
<2.5 até 2.0 

mg/dL 
<2.0 até 1.0 

mg/dL 
<1.0 mg/dL Morte 

Alterações no sistema nervoso 

Graduação 

Cefaléia Leve Moderada Intensa -  

Convulsões 

Crise parcial 
breve; sem 
perda de 

consciência 

Crise 
generalizada 

breve 

Convulsões 
múltiplas apesar 
de intervenção 

médica 

Risco de morte Morte 

Tontura 

Instabilidade 
ou leve 

sensação de 
movimento 

Instabilidade 
moderada ou  
sensação de 
movimento; 
limita AVD  

instrumental 

Instabilidade 
grave ou  

sensação de 
movimento; 

limita AVD de 
auto-cuidado 

- - 

Outras alterações 
do sistema nervoso 

Assintomático 
ou sintomas 

leves; 
observações 
diagnósticas 
ou clínicas 

apenas; 
intervenção 
não indicada 

Moderado; 
são indicadas 
intervenções 

não 
invasivas, 
local ou 

mínima; limita 
AVD 

instrumental 

Grave ou 
clinicamente 
significativa, 

mas não indica 
rico de morte 

imediato; 
prolongamento 

da 
hospitalização; 
incapacitante 

Risco de morte 
Indicada 

intervenção 
urgente 

Morte 

Alterações Psiquiátricas 

Graduação 

Agitação 
Alteração leve 

de humor 

Alteração 
moderada de 

humor 
Agitação grave 

Risco de 
morte; 

Indicada 
intervenção 

urgente 

Morte 

Delirium 
Estado de 
confusão 

agudo leve 

Estado de 
confusão 

agudo 
moderado 

Estado de 
confusão agudo 

grave 

Risco de 
morte; perigo 
para si e para 

outros 

Morte 

Confusão 
Desorientação 

leve 
Desorientaçã
o moderada 

Desorientação 
grave 

Risco de 
morte; 

Indicada 
intervenção 

urgente 

Morte 
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(continua) 

Alterações renal e urinária 

Graduação 

Eventos Adversos 1 2 3 4 5 

Cistite não 
infecciosa 

 

Hematúria 
microscópica, 

pequeno 
aumento na 
frequência, 
urgência, 
disúria ou 
nictúria; 

aparecimento 
de 

incontinência 

Hematúria 
moderada, 
aumento 

moderado na 
frequência, 
urgência, 
disúria, 

nictúria ou 
incontinência; 
indicação de 

cateter 
urinário ou 
irrigação 
vesical 

Hematúria 
importante; 

indicação de 
medicamentos 

IV; Indicação de 
intervenção 
cirúrgica, 

radiológica ou 
endoscópica 

eletiva 

Risco de morte Morte 

Hematúria 

Assintomático; 
observações 
diagnósticas 
ou clínicas 

apenas; 
intervenção 
não indicada 

Sintomática; 
Indicado 
cateter 

urinário ou 
irrigação 
vesical 

Hematúria 
importante; 

indicação de 
medicamentos 

IV; Indicação de 
intervenção 
cirúrgica, 

radiológica ou 
endoscópica 

eletiva 

Risco de morte Morte 

Hemoglobinúria 
Assintomática; 

intervenção 
não indicada 

- - - - 

Alterações respiratórias, torácica e mediastinal 

Graduação 

Broncoespasmo 
 

Sintomas 
leves; 

intervenção 
não indicada 

Sintomático; 
intervenção 

médica 
indicada; 

limita AVD 

Limitação no 
auto-cuidado; 
diminuição na 
saturação de 

oxigênio 

Comprometime
nto respiratório 

ou 
hemodinâmico, 
com risco de 

morte; indicada 
intervenção 
urgente ou 
intubação 

Morte 

Tosse 

Sintomas 
leves; 

intervenção 
não indicada 

Sintomas 
moderados; 
intervenção 

médica 
indicada; 

limita AVD 
instrumental 

Sintomas 
graves; 

Limita AVD de 
auto-cuidado 

 

- - 

Dispnéia 
 

Falta de ar 
com exercícios 

moderados 

Falta de ar 
com 

exercícios 
mínimos; 

limita AVD 

Falta de ar em 
repouso; limita 
AVD de auto-

cuidado 

Risco de 
morte; 

Indicação de 
intervenção 

urgente 

Morte 

Pneumonite/Pneum
onia 

Assintomático; 
observações 

clínica ou 
diagnóstica; 
intervenção 
não indicada 

Sintomático; 
intervenção 

médica 
indicada; 

limita AVD 

Sintomas 
graves; limita 
atividades de 
auto-cuidado; 

oxigênio é 
indicado 

Comprometime
nto 

Respiratório 
com risco de 

morte; 
intervenção 

indicada (como 
traqueostomia 
ou intubação 

Morte 
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    (continua) 
Alterações respiratórias, torácica e mediastinal 

Graduação 

Eventos Adversos 1 2 3 4 5 

Falência respiratória - - - 

Risco de 
morte; 

Indicado 
suporte 

ventilatório, 
intubação ou 
intervenção 

urgente 

Morte 

Outras alterações 
respiratória, torácica 

e mediastinal 

Assintomático 
ou sintomas 

leves; 
observações 
diagnósticas 
ou clínicas 

apenas; 
intervenção 
não indicada 

Moderado; 
são indicadas 
intervenções 

não 
invasivas, 
local ou 

mínima; limita 
AVD 

instrumental 

Grave ou 
clinicamente 
significativa, 

mas não indica 
rico de morte 

imediato; 
prolongamento 

da 
hospitalização; 
incapacitante 

Risco de morte 
Indicada 

intervenção 
urgente 

Morte 

Alterações na pele e tecido subcutâneo 

Graduação 

Rash máculo-
papular 

Máculas/pápul
as cobrindo 

menos de 10% 
da superfície 
corporal com 

ou sem 
sintomas (ex. 
prurido, rubor) 

Máculas/pápu
las cobrindo 
de 10ª 30% 

da superfície 
corporal com 

ou sem 
sintomas (ex. 

prurido, 
rubor); 

limitação de 
AVD 

Máculas/pápula
s cobrindo mais 

de 30% da 
superfície 

corporal com ou 
sem sintomas 
associados; 
limitação no 
auto-cuidado 

- - 

Outras alterações 
na pele e tecido 

subcutâneo 

Assintomático 
ou sintomas 

leves; 
observações 
diagnósticas 
ou clínicas 

apenas; 
intervenção 
não indicada 

Moderado; 
são indicadas 
intervenções 

não 
invasivas, 
local ou 

mínima; limita 
AVD 

instrumental 

Grave ou 
clinicamente 
significativa, 

mas não indica 
rico de morte 

imediato; 
prolongamento 

da 
hospitalização; 
incapacitante 

Risco de morte 
Indicada 

intervenção 
urgente 

Morte 

Hipertensão 

Pré-
hipertensão 

(pressão 
sistólica 120-

139 mm Hg ou 
distólica 80-89 

mm Hg) 

Estágio 1 de 
hipertensão 

(pressão 
sistólica 140-159 

mm Hg ou 
diastólica de 90-

99 mm Hg); 
intervenção 

médica indicada; 
recorrente ou 

persistente (≥24 
horas); aumento 

sintomático 
superior a 20 

mm Hg (pressão 
diastólica) ou 

superior a 
140/90 mm Hg 
se previamente 

dentro dos 
limites de 

normalidade; 
monoterapia é 

indicada. 

Estágio 2 de 
hipertensão 

(pressão 
sistólica ≥160 

mm Hg ou 
diastólica ≥ 100 

mm Hg); 
intervenção 

médica 
indicada; uso de 

mais de um 
medicamento ou 

terapia mais 
intensiva que a 

previamente 
utilizada é 
indicada. 

Consequência
s com risco de 

morte (ex. 
hipertensão 

maligna, 
prejuízo 

neurológico 
permanente ou 

transitório, 
crise 

hipertensiva); 
indicada 

intervenção 
urgente 

Morte 
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(continuação) 

Alterações na pele e tecido subcutâneo 

Graduação 

Eventos adversos 1 2 3 4 5 

      

Hipotensão Assintomática, 
intervenção 
não indicada 

 
 

Indicada 
intervenção 
médica não 

urgente 

Indicada 
hospitalização 
ou intervenção 

médica 

Indicada 
intervenção 

urgente; risco 
de morte 

Morte 
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ANEXO 5 - NURSING ACTIVITIES SCORE 

 

Iniciais do paciente:                                                                                                                                     HC: 

ATIVIDADES BÁSICAS 

1.Monitorização e Controles 
 

% 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 

1a Sinais vitais, horários, cálculo e registro regular do balanço hídrico 4,5        

1b 

Presença à beira do leito e observação contínua ou ativa por 2 horas ou mais em algum plantão por 
razões de segurança, gravidade ou terapia, tais como: ventilação mecânica não invasiva, desmame, 
agitação, confusão mental, posição de prona, procedimentos de doação de órgãos, preparo e 
administração de fluidos ou medicação, auxílio em procedimentos específicos. 

12,1        

1c 
Presença à beira do leito e observação contínua ou ativa por 4 horas ou mais em algum plantão por 
razões de segurança, gravidade ou terapia, tais como os exemplos acima 

19,6        

2 Investigações laboratoriais: bioquímicas e microbiológicas 4,3        
3 Medicação, exceto drogas vasoativas 5,6        
4 Procedimentos de higiene  

4a 

Realização de procedimentos de higiene tais como: curativo de feridas e cateteres intravasculares, 
troca de roupa de cama, higiene corporal do paciente em situações especiais (incontinência, vômito, 
queimaduras, feridas com secreção, curativos cirúrgicos complexos com irrigação), procedimentos 
especiais (ex. isolamento) etc 

4,1        

4b Realização de procedimentos de higiene que durem mais do que 2 horas em algum plantão 16,5        
4c Realização de procedimentos de higiene que durem mais do que 4 horas em algum plantão 20,0        
5 Cuidados com drenos; todos, exceto sonda gástrica 1,8        

6 

Mobilização e posicionamento incluindo procedimentos tais como: mudança de decúbito, 
mobilização do paciente; transferência da cama para a cadeira; mobilização do paciente em equipe 
(ex. paciente imóvel, tração, posição prona) 
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6. Mobilização e posicionamento 
 

% 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
6a Realização do(s) procedimento(s) até 3 vezes em 24 horas 5,5        

6b 
Realização do(s) procedimento(s) mais do que 3 vezes em 24 horas ou com 2 
enfermeiros com qualquer frequência 

12,4 
       

6c Realização do(s) procedimento(s) com 3 ou mais enfermeiros em qualquer frequência 17,0        

7.Suporte e cuidados aos familiares e pacientes: incluindo procedimentos tais como telefonemas, entrevistas, aconselhamento. Frequentemente, o suporte e cuidado, sejam aos 
familiares ou aos pacientes permitem a equipe continuar com outras atividades de enfermagem (ex. comunicação com o paciente durante procedimentos de higiene, comunicação 
com familiares enquanto presente à beira do leito observando o paciente. 

7a 

Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação exclusiva por 
cerca de uma hora em algum plantão tais como: explicar condições clínicas, lidar com a 
dor e angústia, lidar com circunstâncias familiares difíceis 

4,0 

       

7b 
Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação exclusiva por 3 
horas ou mais em algum plantão tais como: morte, circunstâncias especiais (ex. grande 
número de familiares, problemas de linguagem, familiares hostis) 

32,0 

       

8. Tarefas administrativas e gerenciais  
8a Realização de tarefas de rotina tais como: processamento de dados clínicos, solicitação 

de exames, troca de informações profissionais (ex. passagem de plantão, visitas 
clínicas) 

4,2 

       

8b Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral por 
cerca de 2 horas em algum plantão tais como: atividades de pesquisa, aplicação de 
protocolos, procedimentos de admissão e alta. 

23,2 

       

8c Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral por 
cerca de 4 horas ou mais em algum plantão tais como: morte e procedimentos de 
doação de órgãos, coordenação com outras disciplinas 

30,0 
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Suporte ventilatório 
 

% 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 
 

---/--- 

9 

Suporte respiratório: qualquer forma de ventilação mecânica/ventilação assistida com ou sem pressão 
expiratória final positiva, com ou sem relaxantes musculares; respiração espontânea com ou sem 
pressão expiratória final positiva (Ex. CPAP ou BIPAP), com ou sem tubo endotraqueal; oxigênio 
suplementar por qualquer método. 

1,4 

       

10 Cuidado com vias aéreas artificiais. Tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia 1,8        

11 
Tratamento para melhora da função pulmonar. Fisioterapia torácica, espirometria estimulada, terapia 
inalatória, aspiração endotraqueal 

4,4 
       

Suporte cardiovascular 

12 Medicação vasoativa, independente do tipo e dose. 1,2        

13 
Reposição intravenosa de grandes perdas de fluidos. Administração de fluidos > 3l/m2

/dia, 
independente do tipo de fluido administrado 

2,5 
       

14 Monitorização do átrio esquerdo. Cateter da artéria pulmonar com ou sem medida do débito cardíaco 1,7        

15 Reanimação cardiorrespiratória nas últimas 24 h (excluído soco precordial) 7,1        

Suporte renal 

16 
 
 

Técnicas de hemofiltração.  Técnicas dialíticas 7,7 
       

17 Medida quantitativa do débito urinário (ex. por sonda vesical de demora) 7,0        

Suporte neurológico 

18 Medida de pressão intracraniana 1,6        

Suporte Metabólico 

19 Tratamento da acidose/ alcalose metabólica complicada 1,3        

20 Nutrição Parenteral Total 2,8        

21 Alimentação enteral por sonda gástrica ou outra via gastrointestinal (ex. jejunostomia) 1,3        

Intervenções Específicas 

22 

Intervenção(ões) específica(s) na unidade de terapia intensiva. Intubação endotraqueal, inserção de 
marcapasso, cardioversão, endoscopias, cirurgia de emergência nas últimas 24h, lavagem gástrica. 
Não estão incluídas intervenções de rotina sem consequências diretas para as condições clínicas do 
paciente, tais como: radiografias, ecografias, eletrocardiogramas, curativos ou inserção de cateteres 
venosos ou arteriais 

2,8 

       

23 
Intervenções específicas fora da unidade de terapia intensiva. Procedimentos diagnósticos ou 
cirúrgicos 

1,9 
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ANEXO 6 – ÍNDICE DE GRAVIDADE SAPS II 
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ANEXO 7 – ESCORE DE RISCO PRÉ-TCTH DA 
EUROPEAN SOCIETY FOR BLOOD 
AND MARROW TRANSPLANTATION – 
EBMT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


