
38 ON 42 > [JAN-JUN 2021]

resumo: A administração de fármacos antineoplásicos pode gerar reações de hipersensibilidade ime-
diatas em Hospital de Dia de Oncologia. A incidência e a gravidade são difíceis de prever e os sinais 
e sintomas variam, podendo ir de reações cutâneas eritematosas a reações anafiláticas graves, com 
risco letal. A prevenção é fundamental para reduzir a prevalência e a gravidade destes eventos e o 
reconhecimento precoce é um elemento chave na resolução do quadro. 

Definimos como objetivos do presente estudo: revisão das reações infusionais na nossa instituição, 
particularmente, sua gravidade, incidência, fármacos envolvidos, reações subsequentes, tipo de pré 
e pós-medicação administradas. Definimos ainda uma sub-análise para identificação de preditores 
para reações subsequentes.

Estudo observacional, retrospetivo e unicêntrico, de análise das notificações de reações infusionais 
ao longo de três anos. Foram colhidos dados demográficos e relativos à situação de reacção infusio-
nal. A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva, teste t, teste exato de Fisher 
e regressão logística, usando o software StataIC 15.1 (StataCorp LLC). 

A revisão da história patológica e alérgica do doente, a monitorização da adesão medicamentosa da 
pré-medicação, a reconciliação terapêutica e vigilância de sinais vitais são essenciais na avaliação 
inicial pré-infusional aos tratamentos antineoplásicos. 

No nosso estudo, a prevalência de reações infusionais aos taxanos e platinas está alinhada com rela-
tos anteriores da literatura. Revisões institucionais sobre eventos adversos são cruciais para melho-
rar as práticas atuais e desenvolver protocolos de atuação mais eficientes. 

palavras-chave: Reações infusionais; Fármacos antineoplásicos.

artigo investigação
recebido: 03/11/2020; aceite: 10/02/2021; publicado on-line: 15/06/2021

https//doi.org/10.31877/on.2021.42.05

reações infusionais: relatos da experiência 
de um hospital de dia de oncologia 
Infusion Reactions: Experience in Oncology Day Care Unit 

Sandra Ponte
Enfermeira-chefe do Hospital de Dia de 
Oncologia Médica do Hospital São Francisco 
Xavier, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

smponte@chlo.min-saude.pt 

Leonor Vasconcelos de Matos
Médica Interna de Oncologia Médica, Serviço 
de Oncologia do Hospital São Francisco Xavier, 
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Portugal

alvmatos@chlo.min-saude.pt 

Carla Santos Cabral
Enfermeira do Hospital de Dia de Oncologia 
Médica do Hospital de São Francisco Xavier, 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

ccabral@chlo.min-saude.pt 

Leonor Fernandes
Médica Interna de Oncologia Médica, 
Serviço de Oncologia do Hospital São 
Francisco Xavier, Centro Hospitalar 
Lisboa Ocidental, Portugal

Patrícia Cavaco
Farmacêutica do Hospital de Dia de Oncologia Médica do 
Hospital de São Francisco Xavier, Centro Hospitalar de 
Lisboa Ocidental

pcavaco@chlo.min-saude.pt 

cc-by-nc-sa 4.0



39ON 42 > ANO XIV ∙ JAN-JUN 2021

Introdução
Consideram-se dois 2 tipos de reações adversas a fár-

macos (RAF): Tipo A – previsíveis e dose dependentes 
(há reações infusionais deste tipo) – atividade própria do 
fármaco; Tipo B – imprevisíveis e dose independentes – 
suscetibilidade individual.

Ocorrem com qualquer tipo de fármaco:
Reações infusionais (RI): Reações adversas que ocor-

rem durante a infusão de um fármaco ≠ Reação de hiper-
sensibilidade (RHS) – podem ser RAF tipo A ou RAF 
tipo B.

Reações Hipersensibilidade (RHS): Alérgica – 
mediada por IgE ou não mediada por IgE; Não alérgica 
– pseudoalérgica, idiossincrasia ou intolerância.                                                                                                        

A administração de fármacos antineoplásicos pode 
gerar reações infusionais que podem ou não ser de hiper-
sensibilidade, cujos sinais não são explicados pelo perfil de 
toxicidade conhecido do fármaco. 

Estas reações ocorrem habitualmente na 1ª hora de 
infusão do fármaco e por isso é comum ocorrerem em 
Hospital de Dia de Oncologia. Podem ser, ou não, imu-

nomediadas, mas as manifestações clínicas são idênticas e 
independentes da etiologia subjacente. A sua apresenta-
ção varia, podendo ir de reações cutâneas eritematosas a 
reações anafiláticas graves e o reconhecimento dos sinais 
e sintomas de forma precoce, sobretudo quando há envol-
vimento sistémico, é um elemento chave na resolução 
do quadro. Para este efeito, a existência de uma equipa 
multidisciplinar com conhecimento dos principais fárma-
cos causadores de reações infusionais (RI) é necessária, 
atendendo ao potencial risco de letalidade destes eventos 
(ESMO, 2016; Ana Joaquina et al, 2017). 

Fundamentação teórica
As RI a fármacos antineoplásicos podem ser classifi-

cadas de acordo com o National Cancer Institute - Com-
mon Terminology Criteria for Adverse Events (NCI-CT-
CAE) (NCI, 2017) segundo a sua gravidade, em ligeiras, 
moderadas, graves e fatais. De acordo com o seu início 
temporal, podem ser classificadas em imediatas (na pri-
meira hora de administração do fármaco) e não imediatas 
(após mais de uma hora de exposição ao fármaco). Entre 

abstract: The administration of antineoplastic drugs can generate immediately hypersensitivity 
reactions, in Oncology-Day Care Unit hospitals. The incidence and severity are difficult to predict and the 
signs and symptoms vary, ranging from erythematous skin reactions to severe anaphylactic reactions, 
with a lethal risk. Prevention is essential to reduce the prevalence and severity of these events and early 
recognition is a key element in resolving the condition.

The objectives of the present study were: reviewing of infusion reactions in our institution, particularly, 
their severity, incidence, drug, subsequent reactions, type of pre- and post-medication administered. We 
also defined a sub-analysis to identify predictors for subsequent reactions. 

Observational, retrospective and single-center study, analyzing the reports of infusion reactions over 3 
years. Demographic data and information regarding the infusion reaction situation were collected. Data 
analysis was performed using descriptive statistics, t test, Fisher’s exact test and logistic regression, 
using the software StataIC 15.1 (StataCorp LLC). 

The review of the patient’s pathological and allergic history, the monitoring compliance to 
premedication, therapeutic reconciliation and surveillance of vital signs are essential in the initial pre-
infusion assessment of antineoplastic treatments.

In our study, the prevalence of infusion reactions to taxanes and platinum is in line with previous reports 
in the literature. Institutional reviews of adverse events are crucial to improve current practices and 
develop more efficient practices.
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