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ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM FRENTE AO EXTRAVASAMENTO DE ANTINEOPLASICOS EM 

ONCOPEDIATRIA.

Dreiciene Moreira da Silva; Ana Flávia Bezerra, Carlos Oliveira Rocha, Stela Márcia Draib Gervásio

O câncer infantil é um grave problema de saúde pública sendo a principal causa de mortalidade em crianças e
adolescentes brasileiros até 18 anos. Dados epidemiológicos sobre o câncer infantil mostram que o avanço científico
na área oncológica promoveu grandes oportunidades de cura, quando o diagnóstico é feito precocemente e o
tratamento é especializado. Neste sentido, o tratamento antineoplásico, torna-se imprescindível para o sucesso da
cura destes pacientes. Contudo, alguns antineoplásicos são dotados de toxicidade dermatológica local quando há
extravasamento destes, comprometendo vasos sanguíneos e tecidos adjacentes, causando dor, irritação ao longo
do seu trajeto venoso e inclusive podendo acarretar em necrose da região acometida. A incidência de
extravasamento está em torno de 0,1 a 6% do total de antineoplásicos administrados sendo as seqüelas e danos
teciduais relacionados às drogas empregadas e a concentração administrada. O extravasamento de drogas
antineoplásicas pode ser prevenido, diagnosticado precocemente e ter intervenções e seguimento de enfermagem
mais adequados, por meio da utilização de protocolos específicos. Objetivo: Destacar a importância da assistência
de enfermagem frente ao extravasamento de antineoplásicos em oncopediatria. Método: Revisão integrativa e
sistemática da literatura, sendo revisados 52 artigos publicados de 1997 a 2011 e selecionados de bibliotecas
virtuais como Scielo e Lilacs. Resultados: O diagnóstico precoce, a suspeita ou ocorrência de extravasamento em
oncopediatria deve ser acompanhado por meio de instrumentos e protocolos específicos. Frente ao extravasamento
de antineoplásico deve-se proceder: 1-Interromper imediatamente a infusão da droga; 2- Realizar aspiração do
máximo de medicação extravasada possível; 3- Remover o dispositivo intravenoso periférico com cuidado para não
provocar lesões adicionais; 4- Instalar compressas frias ou quentes conforme droga extravasada; 5- Medir a
circunferência do membro afetado para comparações seguintes; 6- Cobrir levemente com um curativo estéril
oclusivo; 7- Registrar no prontuário ou formulário específico a quantidade extravasada, os sinais e sintomas
apresentados, as medidas e orientações realizadas; 8- Observar regularmente a presença de dor, eritema e sinais
de necrose; 9- Fotografar o membro para documentação e reavaliação das condutas; 10- Manter vigilância rigorosa
e controle seqüencial por telefone, durante as 24 e 48 horas subseqüentes ao incidente. Conclusão: O
extravasamento de antineoplásicos é uma das complicações agudas mais severas relacionadas à administração
endovenosa dessa modalidade de tratamento. A padronização dos cuidados de enfermagem, para a administração
destes e intervenção nos casos de extravasamento, é uma importante medida para a segurança do paciente. É de
suma importância a observância de protocolos de extravasamento de antineoplásicos previamente estabelecidos.
Cabe ao profissional enfermeiro a aquisição do conhecimento técnico-científico, sendo de sua competência ética e
legal evitar e minimizar qualquer iatrogênia ocorrida com o paciente durante a infusão do antineoplásico.
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