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Objetivos 

• Compreender a evolução das novas terapias e seu mecanismo de ação;

• Revisar as complicações / toxicidades  bem como discutir seu manejo ; 



Evolução da Imunoterapia e a ralação com a prática de enfermagem 

Quimioterapia 
Antineoplásica Sistêmica

Terapia Alvo

Terapia Molecular Direcionada – Sufixo ibe Terapia Imunológica direcionada – Sufixo mabe

 Baixo peso molecular (menos de 800 
Dalton);

 Podem penetrar na membrana celular 

 São projetadas para interferir nas vias 
de sinalização e atuar nos alvos 
encontrados dentro da célula.

 A maioria dos anticorpos monoclonais 
não consegue penetrar na membrana 
plasmática da célula e é projetada 
contra alvos em sua  superfície.

 Restaura e/ou aumenta a resposta 
imune
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Fonte: Joo, Won Duk et al. Targeted cancer therapy are the days of systemic chemotherapy numbered?.Maturitas vol. 76,4 (2013): 308-14.



Mecanismo de ação: Rituximabe -Subcutâneo
Antibiótico Monoclonal

 CD20 encontra-se presente em mais de 95% de 

todas as células B dos LNHs e de Leucemias

Fonte:Oncology Nursing Drug Handbook, 2018  

Fonte:Oncology Nursing Drug Handbook, 2018  

Indicação: Linfoma folicular, LNH 
difuso de grandes células B; LNH de 

células B e LLC.



Rituximabe -Subcutâneo
Antibiótico Monoclonal

Fonte:Oncology Nursing Drug Handbook, 2018  

 hialuronidase – SC, para aumentar a dispersão e 
absorção;

Rituximabe EV: 11.7 ml (1,400 mg),
13.4 ml (1,600 mg)



Toxidade e manejo: Rituximabe -Subcutâneo
Antibiótico Monoclonal

 Reações de hipersensibilidade SC (raro) EV (77%)
 O risco para hipersensibilidade, aumenta se linfócito for > 25 x 109/L. 
 Pacientes devem ser observados por, pelo menos, 15 minutos após a administração . Um período maior pode 

ser  apropriado em pacientes com risco aumentado de reações de hipersensibilidade.

Fonte:Oncology Nursing Drug Handbook, 2018 e CCO Formulary - August 2018  

NCI-CTCAE (Critérios de Terminologia Comum para Eventos Adversos) 4.0v



Toxidade e manejo: Rituximabe -Subcutâneo
Antibiótico Monoclonal

Fonte: Anais de Oncologia , Volume 13, Edição 12, 1 de dezembro de 2002, Páginas 1948–1950 e CCO Formulary - August 2018

 Reações cutânaeas (Estudo SABRINA fase 3)  

 Reações cutâneas locais até 20% 

 Mais comuns eritema no local da aplicação 13% 

 Dor no local 7% 

 Edema em 4%. 

NCI-CTCAE (Critérios de Terminologia Comum para Eventos Adversos) 4.0v
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Mecanismo de ação: Brentuximabe - Endovenoso
Antibiótico Monoclonal 

Indicação: 
LH e LNH anaplásico de grandes 

células B+ (95% dos casos)

Fonte:Oncology Nursing Drug Handbook, 2018  

 CD30+



Sistema Nervoso:

Toxidade e manejo: Brentuximabe -Endovenoso
Antibiótico Monoclonal

Fonte: Brentuximab - A nursing perspective on best practices and management of associated adverse events – Clinical Journal of oncology, 2018.

Efetividade PEP-NOS:
 Duloxetina
 Gabapentina + opiáceos
 Avaliar com equipe 
Médica redução de dose
ou suspensão.

 Neuropatia periférica 
(56%) 

Diapasão Monofilamento



Cindy Tofthagen,, Constance M. Visovsky and Rachelle Hopgood.



Gastrointestinal:

 Diarreia (20%) constipação (13%)
 Dor Abdominal (14%)
 Náusea, vômito (22%)

Toxidade e manejo: Brentuximabe -Endovenoso
Antibiótico Monoclonal
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Fonte: Brentuximab - A nursing perspective on best practices and management of associated adverse events – Clinical Journal of oncology, 2018.



Hipersensibilidade

 Reação relacionada à infusão (reações relacionadas à infusão), como dor de cabeça, rash, dor nas costas, 
vômitos, calafrios, náuseas, dispneia, prurido e tosse foram relatados em 13% dos pacientes

 Reações anafiláticas foram relatadas. Incomum <10%

Toxidade e manejo: Brentuximabe -Endovenoso
Antibiótico Monoclonal

Fonte: Brentuximab - A nursing perspective on best practices and management of associated adverse events - CLINICAL JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING AUGUST 2018.



Indicação: LLC , Linfoma de 
células do manto

Fonte:Oncology Nursing Drug Handbook, 2018  

Mecanismo de ação: Ibrutinib- Via Oral
Terapia Molecular 

 Inibidor de 
tirosina-quinase

 Mucosite, (17%)
 náusea e vomito (26%)

 Fadiga (43%)
 Diarreia (48%)



Toxidade e manejo: Neutropenia

Fonte:SABRINA, BO22334, 2017 e CCO Formulary - August 2018

Neutropenia Rituximabe SC (32%)
Neutropenia Brentuximabe (56%) G314%
Neutropenia Ibrutinibe (23%)

Manejo: 
 controle de exames laboratoriais;
 Profilaxia contra infecções;
 Acompanhar sinais e sintomas; 
 Orientações de enfermagem quanto 
a fatores que exponham o paciente 
a riscos.



Número de quimioterápicos antineoplásicos aprovados pela FDA de 1949 a 2014

Fonte: Xu et al. A systematic analysis of FDA-approved anticancer drugs.MC Syst Biol. 2017; 11(Suppl 5): 87. doi: 10.1186/s12918-017-0464-7




