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resumo: A Neutropenia Febril é considerada uma das complicações mais frequentes no doente oncoló-
gico tratado com Quimioterapia, conduzindo a complicações graves. Este trabalho tem como objetivo 
identificar as intervenções de enfermagem autónomas e interdependentes promotoras da prevenção 
do choque sético no doente oncológico submetido a Quimioterapia com Neutropenia Febril.

Para tal, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, nas bases de dados CINAHL Complete, 
MEDLINE Complete, Nursing & Allied Health Collection: Comprehensive Cochrane Central Register of 
Controlled Trials, Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Methodology Register Library, 
Information Science & Technology Abstracts e MedicLatina, tendo sido selecionados nove artigos que 
preenchiam os critérios de pesquisa.

Os resultados encontrados permitem identificar as intervenções de enfermagem implicadas no cui-
dado ao doente oncológico submetido a tratamento de Quimioterapia com Neutropenia Febril pre-
ventivas do choque sético. Estas foram agrupadas em oito unidades de análise de Intervenções de 
Enfermagem, sendo as de maior prevalência nos estudos analisados o Cumprimento de protocolos/
Guidelines de atuação e a Educação para a saúde. Foram ainda agrupadas em autónomas e interde-
pendentes segundo o REPE de forma a responder à questão de investigação.

palavras-chave: Enfermagem Oncológica; Febre; Neutropenia Febril; Neutropenia Febril Induzida por 
Quimioterapia; Tratamento Farmacológico.

abstract: Febrile Neutropenia is considered one of the most frequent complications in oncology patients 
treated with Chemotherapy, resulting in serious complications. This work aims to identify autonomous and 
interdependent nursing interventions that promote the prevention of septic shock in oncology patients 
undergoing Chemotherapy with Febrile Neutropenia. To this end, an integrative literature review was 
carried out in the CINAHL Complete, MEDLINE Complete, Nursing & Allied Health Collection: Comprehensive 
Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane 
Methodology Register Library, Information Science & Technology Abstracts and MedicLatina databases, 
having selected nine articles that fulfilled the research criteria. The results found make it possible to 
identify the nursing interventions involved in the care of oncology patients submitted to treatment of 
Chemotherapy with Febrile Neutropenia preventing septic shock. These were grouped in eight units of 
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Introdução
A Neutropenia Febril é uma das complicações mais 

frequentes decorrentes da utilização de quimioterapia 
no tratamento do doente oncológico. Esta condição 
clínica pode acarretar consequências para o doente, 
nomeadamente alterações no regime terapêutico pre-
conizado, redução de doses, atraso da administração de 
ciclos ou mesmo o abandono da terapêutica inicialmente 
proposta, com óbvias implicações no resultado para o 
doente (Venâncio, 2013). 

Esta síndrome é considerada uma emergência 
médica e deve merecer atenção clínica imediata para 
avaliação e administração de antibioterapia empírica 
e de largo espetro o mais precocemente possível (Best, 
J. et al, 2011). A Neutropenia Febril, tal como referido 
anteriormente, é uma das complicações mais frequentes 
decorrentes do uso de Quimioterapia, sendo definida 
como a contagem de neutrófilos menor que 500 cél/
mm3 (células por milímetro cúbico) ou uma contagem 
<1000 cél/mm3, com apresentação de um decréscimo 
presumível para <500 cél/mm3 em 48 horas, em associa-
ção com uma avaliação isolada de temperatura, avaliada 
através da mucosa oral de 38,3 ºC (graus centígrados), 
ou temperatura maior ou igual a 38 ºC por mais de uma 
hora (National Comprehensive Cancer Network, 2016).

Em contexto de Neutropenia Febril, e de acordo com 
a National Comprehensive Cancer network (2016), uma 
possível infeção potencialmente progredirá para uma 
sépsis severa, com aumento exponencial de mortalidade 
do doente e mobilização de recursos tais como servi-
ços de urgência, e/ou unidades de cuidados intensivos. 
Para este facto, contribuem fatores relacionados com a 
patogénese da Neutropenia Febril que incluem o efeito 
direto da Quimioterapia no sistema imunológico e nas 
barreiras mucosas e falhas nas defesas do doente em 
relação com a doença oncológica subjacente (Atalaia et 

al, 2015); ou seja, contribui o tempo decorrido entre a 
administração de um citostático e o nadir, (a ocorrência 
do menor valor de contagem hematológica após o qual 
é iniciado o período de recuperação medular) (Costa 
C, 2005). Para diferentes esquemas de Quimioterapia, 
existem, assim nadir diferentes (variando na sua maioria 
ente 7 e 14 dias).

O choque séptico no doente oncológico com Neu-
tropenia Febril que tenha sido submetido a tratamento 
de Quimioterapia continua a ser uma realidade presente 
nas instituições de saúde em Portugal e torna-se funda-
mental compreender de que forma o enfermeiro especia-
lista em enfermagem médico-cirúrgica pode contribuir 
para a prevenção do choque sético no doente oncológico 
com Neutropenia Febril, decorrente do tratamento de 
Quimioterapia, identificando para tal as intervenções de 
enfermagem autónomas e interdependentes.

Para tal, foi realizada uma revisão integrativa da 
literatura que tem como principal objetivo identificar 
as intervenções de enfermagem autónomas e interde-
pendentes promotoras da prevenção do choque sético 
no doente oncológico submetido a Quimioterapia com 
Neutropenia Febril. 

Material e métodos
A pesquisa foi realizada através das bases de dados 

CINAHL Complete MEDLINE Complete, Nursing 
& Allied Health Collection: Comprehensive Cochrane 
Central Register of Controlled Trials Cochrane Database 
of Systematic Reviews, Cochrane Methodology Register 
Library, Information Science & Technology Abstracts e  
MedicLatina no dia 09 de março de 2020. Como deli-
mitador da pesquisa, foi considerado o espaço temporal 
entre 01 de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2019 
e artigos publicados em língua portuguesa, espanhola ou 
inglesas disponíveis em texto integral.

analysis of Nursing Interventions, and the most prevalent in the studies analysed were Compliance with 
protocols/Guidelines for action and Health Education. They have also been grouped into autonomous and 
interdependent according to the REPE (Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro – Regulation 
on the Professional Activity of Nurses) to answer the research question.
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