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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 036/CT/2019 

 

Assunto: Administração de Ciclofosfamida em Unidade Básica de Saúde. 

Palavras-chave: Administração de Medicamentos, Ciclofosfamida; Unidade de 

Saúde. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicito parecer técnico quanto a administração de Ciclofosfamida em Unidade de Saúde, 

cuidados, administração, normas de segurança pessoal e coletivo.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A ciclofosfamida é um agente alquilante vastamente usado para o tratamento de 

neoplasias malignas, doenças renais e no tratamento de diversas doenças reumatológicas. Em 

outras indicações da ciclofosfamida se inclui o tratamento de neuromielite óptica. A 

administração da ciclofosfamida é realizada por via oral ou intravenosa. A administração via 

intravenosa é mais utilizada na reumatologia. A posologia da ciclofosfamida oral é diária 

MID (24 em 24 horas), enquanto a intravenosa é administrada em pulsos e a dose é ajustada 

de acordo com a toxicidade hematológica e renal (TELES et al, 2017). 

A administração de ciclofosfamida pode causar as seguintes reações adversas: 

supressão da medula óssea, suscetibilidade a infecção, esterilidade e amenorreia; além de 

nefrotoxicidade e cistite, bem como complicações cardiovasculares, incluindo bradicardia 

sinusal, pericardite, miocardite e falência cardíaca. Crianças e adolescentes que receberam 

altas doses de ciclofosfamida estão mais sujeitas a desenvolver distúrbios dentários e de 

apresentar diminuição do fluxo salivar. A ciclofosfamida também é teratogênica. As reações 

tardias da ciclofosfamida incluem neoplasia. Há um aumento da incidência de câncer de 

bexiga e adenocarcionoma de esôfago e pulmão, que costumam aparecer depois de dois anos 

de tratamento (TELES et al, 2017). 
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É apresentada na forma injetável de frasco-ampola contento substância liofilizada 

de cor branca, nas dosagens de 200 mg (acrescido de cloreto de sódio 90mg) e de 1.000mg 

(acrescido de cloreto de sódio 450mg). Outra forma de apresentação é a oral com drágeas de 

cor branca, na dosagem de 50mg (BONASSA, 2000).  

 A dose usual de ciclofosfamida é variável e depende da indicação terapêutica  e 

do protocolo utilizado na instituição: Na terapia de indução: 40 a 50mg/kg (1,5 q 1,8g/m2 ), 

EV, dividido por dois a cinco dias. Na terapia de manutenção: 3 a 5mg/kg/dia (110 a 

185mg/m2), VO, duas vezes por semana ou 10 a 15mg/kg (350 a 550mg/m2), EV, a cada sete 

a 10 dias. Na terapia imunossupressora: 1 a 3mg/kg VO. Alta dosagem (TMO): 60mg/kg, por 

dois dias, ou 6 a 7g/m2, divididos por quatro dias (BRASIL, 2010). 

 A via usual de aplicação da ciclofosfamida durante a pulsoterapia é a endovenosa 

(EV), sob infusão contínua. Porém pode ser aplicada por via oral, intramuscular, 

intraperitoneal ou intrapleural. A diluição da droga pode ser: Frasco de 200mg: em 10ml de 

soro fisiológico 0,9% ou água destilada; Frasco de 1000mg: em 50ml de soro fisiológico 0,9% 

ou água destilada. Se necessário à diluição pode ser completada com soro glicosado 5 % 

(BONASSA, 2000). 

A solução reconstituída de ciclofosfamida não contém conservantes 

antimicrobianos devendo ser, portanto, utilizada em até 24h após a reconstituição se mantida 

em temperatura ambiente, ou dentro de um período máximo de 06 dias se mantida no 

refrigerador (2° a 8º C), porém estará sujeita à contaminação biológica. Quanto à estabilidade 

e conservação da droga antes da diluição a medicação deverá ser mantida a temperatura 

ambiente (25ºC), até a data de validade (BONASSA, 2000; CARVALHO, 2007). 

Entre os principais agentes disponíveis utilizados na pulsoterapia encontramos a 

ciclofosfamida, um agente alquilante, citotóxico, utilizado como uma droga antineoplásica, 

sendo uma das causas importantes na exposição de patologias de cunho ocupacional nos 

profissionais atuantes no ambiente hospitalar (MONTEIRO et al, 1999).  

A exposição a essas drogas pode causar desde efeitos simples, como cefaléia, 

vertigens, tonturas, vômitos, alopecia e hiperpigmentação cutânea, até os mais graves e 

complexos, tais como: carcinogênese, efeitos mutagênicos e teratogênicos, que podem ser 

observados em trabalhadores que preparam ou administram antineoplásicos sem o uso de 
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equipamentos de proteção coletiva ou individual, o que implica em absorção indevida e 

considerável dessas substâncias pelos profissionais de saúde. É importante ressaltar que tais 

efeitos chegam ou podem ser comparados àqueles apresentados pelos próprios pacientes em 

tratamento com essas substâncias (MARTINS, ROSA e DELLA, 2009).  

É de extrema importância que todos os profissionais envolvidos no cuidado ao 

paciente que esteja submetido à pulsoterapia e/ou quimioterapia sejam adequadamente 

informados, capacitados e supervisionados no cumprimento das medidas de proteção 

individual necessárias, pois a exposição pode produz danos cumulativos à saúde dos 

trabalhadores que podem ser irreversíveis (MONTEIRO et al, 1999). 

As recomendações baseadas no bulário eletrônico da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) sobre as precauções que devem ser tomadas no preparo e 

manuseio da ciclofosfamida é principalmente, evitar o contato direto da solução reconstituída 

com a pele e as mucosas. Destaca-se que o fármaco deve ser manuseado e preparado em uma 

câmara de fluxo laminar, equipamento apropriado para preparação do medicamento por 

possuir uma câmara de fluxo de ar vertical que auxilia na prevenção da contaminação da 

solução por microrganismos e, também, para redução da exposição do profissional e do 

ambiente aos potenciais riscos. Ainda, ressalta-se que os profissionais devem utilizar 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletivos (EPC), tanto para o preparo quanto 

para o manuseio e administração (COREN/ RS, 2017). 

De acordo com os Pareceres do COREN/SP, do COREN/DF e do COREN/BA o 

profissional envolvido no preparo e administração da Terapia Antineoplásica (TA) deve 

receber treinamento inicial e continuado, garantindo a sua capacitação e atualização, 

devidamente documentados. A preparação e administração da TA são de responsabilidade de 

profissionais com formação superior na área da saúde, em conformidade com as competências 

legais, estabelecidas pelos respectivos Conselhos Profissionais (COREN/RS, 2017).  

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987: 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: 

I – privativamente: a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura 

básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de 

Enfermagem; 
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b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades 

técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; c) planejamento, organização, 

coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem; II – como 

integrante da equipe de saúde: a) participação no planejamento, execução e avaliação da 

programação de saúde; b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos 

assistenciais de saúde; f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados 

à clientela durante a assistência de Enfermagem. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz: 

Art. 1º (Direitos) Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, 

científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, 

segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. 

Art. 22 (Direitos) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, à família e à coletividade. 

Art. 24 (Deveres) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, 

resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. 

Art. 45 (Deveres) Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

Art. 51 (Deveres) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades 

profissionais, independentemente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, 

imprudência ou negligência, desde que tenha participação e/ou conhecimento prévio do fato. 

Art. 62 (Proibições) Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 

Art. 78 (Proibições) Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da 

droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do 

profissional. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, 

conclui que o ambiente da Unidade Básica de Saúde geralmente não corresponde às 
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exigências requeridas para acondicionamento, manuseio, preparo e administração da 

ciclofosfamida, devendo essa ser administrada no serviço de oncologia de referência. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 18 de março de 2019. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 19/03/2019.  
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