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NECESSIDADES DO CLIENTE ONCOHEMATOLÓGICO HOSPITALIZ ADO:  
implicações para o cuidado de enfermagem. 

 
RESUMO 

 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso único que tem como objetivos: 
descrever as necessidades de cuidado do cliente oncohematológico hospitalizado na 
perspectiva do cliente, do familiar e da equipe de enfermagem e discutir suas implicações para 
o cuidado de enfermagem a partir da perspectiva do cliente/família e equipe de enfermagem.   
O cenário da pesquisa foi a enfermaria de hematologia de um hospital universitário localizado 
no município de Niterói, RJ. Os sujeitos foram clientes oncohematológicos hospitalizados na 
unidade, seus familiares e os membros da equipe de enfermagem que atuam na mesma. A 
coleta de dados ocorreu no período de fevereiro a maio de 2013 e foi realizada através de 
observação não participante, com registros em diário de campo, e entrevistas 
semiestruturadas. Após análise temática dos dados emergiram as seguintes categorias: 
“Olhares sobre as necessidades do cliente oncohematológico” e “As necessidades do cliente 
oncohematológico hospitalizado e o Cuidado de Enfermagem”. Os resultados apontaram que 
as necessidades expressas pelos sujeitos dessa pesquisa, abrangem as macroesferas das 
necessidades humanas básicas ditas por Wanda Horta e realizando a aproximação das 
necessidades com sua teoria: o nível psicobiológico inclui as necessidades de cuidado 
profissional, conforto, medicamentos, boa infraestrutura hospitalar, autocuidado, orientação 
aos familiares, orientações para o cliente e da equipe multiprofissional; o nível psicossocial 
envolve as necessidades de privacidade, apoio emocional, paciência, aceitação e apoio 
familiar; no nível psicoespiritual está à necessidade de espiritualidade e de fé. As 
necessidades de cuidado do cliente oncohematológico estão intrinsecamente conectadas ao 
tratamento, hospitalização e a repercussão do diagnóstico, para os clientes e os que os cercam 
como seus familiares e a equipe de enfermagem que os assistem. O primeiro passo para se 
distinguir as implicações para o cuidado de enfermagem é levantar dados significativos sobre 
as condições em que o cliente se encontra, para assim ser possível identificar os problemas e 
intervir visando o melhor atendimento. O cliente oncohematológico possui especificidades 
vindas do percurso da doença e do tratamento com antineoplásicos que ocorre por um longo 
período e causa no cliente alterações físicas devido à pancitopenia, sendo assim, demandam 
cuidados mesmo após a alta hospitalar, o que implica trabalhar junto ao cliente e a família 
sobre a importância e os motivos pelos quais esses cuidados devem ser seguidos, expressando 
de maneira clara e atentando para o grau de entendimento do cliente. Conclui-se que as 
aptidões da equipe de enfermagem devem incluir aptidões na dimensão do conhecimento, da 
prática e do afeto, pois, isso implica nos cuidados diários da enfermagem e diferencia uma 
assistência mecanizada e indiferencial, de uma assistência atenta, focada, comprometida com 
o cuidado de sua clientela. Este estudo visou contribuir com a assistência ao mostrar que a 
compreensão das diferentes visões dos personagens do cuidado favorece o planejamento e 
direcionamento das ações da equipe para com os clientes e familiares durante a hospitalização 
e com orientações na alta hospitalar para estimular a continuidade nos cuidados em domicílio 
e estimular o autocuidado nos clientes. 
 
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem; Enfermagem oncológica; Família; 
Hospitalização; Neoplasias. 

 

 

 



 
 

NECESSITY OF THE PATIENT HOSPITALIZED ONCO HEMATOLO GY:  
implications for nursing care 

 

ABSTRACT 

This is a qualitative research of type single case study that aims to: describing the needs of 
care of the oncohaematologicalcustomer hospitalized in the perspective of the client, the 
family and the nursing staff and discussing their implications for nursing care from the 
perspective of the client/family and nursing staff.   The scenario of the research was the 
hematology ward of a university hospital located in the city of Niterói, Rio de Janeiro. The 
subjects were oncohaematological clients hospitalized in the unit, their families and members 
of the nursing staff who work in the same. The data collection occurred in the period from 
February to May 2013 and was accomplished through non-participant observation, with 
records in field journal, and semi-structured interviews. After thematic analysis of the data 
emerged the following categories: "Perspectives on oncohaematological customer needs" and 
"Needs of the oncohaematologicalcustomer hospitalized and Nursing Care". The results 
showed that the needs expressed by the individuals of this research, cover the macrospheres of 
basic human needs spoken by Wanda Horta and performing the harmonization of needs with 
her theory: the psychobiological level includes the needs of professional care, comfort, 
medicines, good hospital infrastructure, self-care, family guidance, guidelines for the 
customer and the multidisciplinary team; the psychosocial level involves the privacy needs, 
emotional support, patience, acceptance and family support; psychospiritual level is the need 
of spirituality and faith. The needs of care of the oncohaematological customer are 
intrinsically connected to treatment, hospitalization and the repercussions of diagnosis, for 
customers and those who surround their families and nursing staff that attend.The first step to 
distinguish the implications for nursing care is raising significant data about the conditions 
under which the client is; to be possible to identify problems and intervene to the best 
customer service. The oncohaematological client has specific characteristics from the course 
of the disease and treatment with antineoplastic that occurs over a long period and causes the 
client physical changes due to pancytopenia, therefore, require care even after hospital 
discharge, which implies working with the client and family about the importance and the 
reasons why these precautions should be followed, expressing, clearly, and paying attention to 
the level of understanding of the client. It is concluded that the skills of nursing staff must 
include skills in the dimension of knowledge, practice and of affection, because this implies in 
the daily care of nursing and differentiates a mechanized assistance and indiferencial, 
attentive assistance, focused, committed to the care of their clientele. This study aimed to 
contribute with assistance by showing that the understanding of different views of the 
characters care favors the planning and targeting of the actions of the team to customers and 
family during hospitalization and with guidelines on hospital discharge to stimulate the 
continuity in homecare and stimulate self-care in clients. 
 
Descriptors: Nursing Care; Oncologic Nursing; Family; Hospitalization; Nursing, Team; 
Neoplasms. 
 
 
 

 
 
 



 
 

NECESIDADES DE LOS CLIENTES ONCOHEMATOLÓGICOS 
HOSPITALIZADOS: implicaciones para la atención de enfermería. 

 
RESUMEN 

 
Es una investigación cualitativa de tipo estudio de caso único que tiene como objetivos: 
describir las necesidades deatención del cliente oncohematológico hospitalizado en la 
perspectiva del cliente, de la familia y del equipo de enfermaría y discutir sus implicaciones 
para la atención desde la perspectiva del cliente/familia y personal de enfermería.   El 
escenario de la investigación fue el pabellón de hematología del hospital universitario ubicado 
en la ciudad de Niterói, Río de Janeiro. Los sujetos fueron los clientes oncohematológicos 
hospitalizados en la unidad, sus familias y miembros del personal de enfermería que trabajan 
en el mismo. La recopilación de datos ocurrió en el período de febrero a mayo de 2013 y se 
logró mediante la observación no participante, con registros de diario de campo y entrevistas 
semi-estructuradas. Después del análisistemático de losdatos examinar surgieron las 
siguientes categorías: "Perspectivas en las necesidades del cliente oncohematológico" y 
"Lasnecesidades del clienteoncohematológico hospitalizado y La atención de Enfermería". 
Los resultados mostraron que las necesidades expresadas por el tema de esta investigación 
cubren lasmacro-esferas de lasnecesidades humanas básicas hablada por Wanda Horta y la 
realización de la armonización de las necesidades con su teoría: el nivel psico-biológico 
incluye las necesidades de atención profesional, comodidad, medicinas, infraestructura 
hospitalaria buena, autocuidado, orientación familiar, directrices para el cliente y el equipo 
multidisciplinario; el nivel psicosocial implica las necesidades de privacidad, apoyo 
emocional, paciencia, aceptación y apoyo familiar; en el nivel psico-espiritual está la 
necesidad de espiritualidad y fe.Las necesidades de atención del cliente oncohematológico 
están intrínsecamente conectadas al tratamiento, hospitalización y las repercusiones de la 
diagnosis, para clientes y aquellos que rodean a sus familias y el personal de enfermería que 
atienden. El primer paso para distinguir las implicaciones para la atención de enfermería es 
recaudar datos significativos sobre las condiciones bajo las cuales el cliente es posible 
identificar problemas e intervenir el mejor servicio al cliente. El cliente oncohematológico 
tiene características específicas del curso de la enfermedad y el tratamiento con 
antineoplásicos que ocurre durante un largo período y causa en el cliente cambios físicos 
debido a la pancitopeña.Por lo tanto, requieren cuidados incluso después del alta hospitalaria, 
que implica trabajar con el cliente y la familia sobre la importancia y las razones por que 
deben seguir estas precaucionesexpresando claramente y prestando atención al grado de 
conocimiento del cliente. Se concluye que las habilidades del personal de enfermería deben 
incluir habilidades en la dimensión del conocimiento, práctica y de afecto, porque eso implica 
en los diarios de cuidado de enfermería y distingue una asistencia mecanizada y indiferencial, 
asistencia atenta, concentrada, comprometida con el cuidado de su clientela. Este estudio 
pretende contribuir con la asistencia mostrando que la comprensión de diferentes puntos de 
vista de la atención de personajes favorece la planificación y orientación de las acciones del 
equipo a sus clientes y familiares durante la hospitalización y directrices sobre el alta 
hospitalaria para estimular la continuidad en hogares y estimular el autocuidado en los 
clientes. 
 
Descriptores: Cuidados de Enfermería; Enfermería Oncológica ; Familia; Hospitalización; 
Grupo de Enfermería; Neoplasias 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Motivação do Estudo 

  

 A aproximação com a Hematologia ocorreu no início do Curso de Graduação em 

Enfermagem com os primeiros conhecimentos em imunologia, disciplina em que fui monitora 

e tive a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre a hematopoiese e mecanismos de 

regulação das células sanguíneas. Posteriormente, ainda na graduação, consegui visualizar e 

correlacionar a teoria com a prática na disciplina de Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso 

I (ESAI 1) atuando com clientes hospitalizados na enfermaria de hematologia, o que 

despertou mais ainda meu interesse por essa área na Enfermagem, levando- me inclusive, a 

atuar como monitora na referida disciplina, quando ampliei conhecimentos e experiências no 

cuidado a clientes oncohematológicos e todo o contexto que envolve os mesmos, no cenário 

hospitalar. 

 Ao concluir o curso de graduação, realizei Residência no Instituto Estadual de 

Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti (HEMORIO), pelo Programa de Residência em 

Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UNIRIO). No decorrer da residência tive a oportunidade de cuidar de diversos 

clientes com doenças oncohematológicas e percebi que essas doenças demandam um 

tratamento longo e debilitante, gerando a necessidade de reorganização dos entes envolvidos.  

 Para compreender a magnitude da doença oncohematológica é preciso se familiarizar 

com conceitos da fisiopatologia da doença para assim articular com a influência da mesma na 

vida dos clientes e dos seus familiares. Primeiramente entendemos o câncer como uma doença 

crônica não transmissível que, segundo Smeltzer e Bare (2009), caracteriza-se por doenças 

crônicas que exigem um período de tratamento igual ou maior a três meses, o qual causa 

alterações no cotidiano dos clientes, para o controle dos sintomas e incapacidades que a 

doença crônica pode acarretar. 

 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são divididas em quatro principais 

grupos: doenças circulatórias, câncer, respiratórias crônicas e diabetes e seus fatores de risco 

em comum são: tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação não saudável e obesidade 

(BRASIL, 2011).  

 Em 2008, as DCNTs representaram as principais causas de morte no mundo com o 

percentual de 63% e, no Brasil corresponderam a 72%. Em 2009, as doenças do aparelho  
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circulatório e as neoplasias foram as responsáveis por 48% dos óbitos em brasileiros 

(BRASIL, 2011). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que, no ano de 2030, podem-se 

esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 milhões de falecimentos por câncer e 75 

milhões de pessoas vivas, anualmente com câncer, focando-se no Brasil, as estimativas para o 

ano de 2012 também válidas para o ano de 2013 apontam a ocorrência de aproximadamente 

518.510 casos novos de câncer (INCA, 2011). 

A partir de uma avaliação conduzida pela Pan American Health Organization (PAHO, 

2008) foi identificada a precisão de um maior empenho político para tornar o câncer uma 

prioridade enquanto problema de saúde pública, cujo controle inclui iniciativas com fortes 

investimentos monetários, treinamento dos profissionais de saúde que atuem na área, mais 

infra-estrutura, equipamentos e suprimentos; maior organização e acessibilidade para o 

tratamento especialmente fora dos grandes centros. 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) prevê o atendimento das demandas do paciente com 

neoplasia integralmente e de forma integrada. A rede de Atenção Oncológica inclui 

assistência de alta complexidade em Oncologia (Unacon) ou centro de assistência de alta 

complexidade em oncologia (Cacon) e aqueles estabelecimentos de saúde não hospitalares 

autorizados que inclui serviços de radioterapia e quimioterapia, em complemento a rede de 

alta complexidade (BRASIL, 2012). 

 A Política Nacional de Atenção Oncológica compreende atividades de promoção, 

prevenção, vigilância, diagnóstico e ao cuidado integral a serem implementadas em todo 

território nacional respeitando as competências das três esferas de gestão de maneira 

organizada e articulada, para o desenvolvimento de estratégias coerentes com a política 

nacional de promoção da saúde voltadas para a identificação dos determinantes e 

condicionantes das principais neoplasias malignas e orientadas ao desenvolvimento de ações 

intersetoriais de responsabilidade pública e da sociedade civil que promovam a qualidade de 

vida, reduzindo danos e protegendo a vida garantindo a autonomia de indivíduos e 

coletividades (BRASIL, 2013).  

Os estudos sobre o aparecimento do câncer, ainda não concluíram o motivo pelo qual 

alguns indivíduos possuem maior risco de desenvolver o câncer do que outros. No entanto, de 

acordo com Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2008), o câncer está vinculado a uma 

multiplicidade de causas e a genética tem papel importante, mas é a interação entre a 

susceptibilidade e as condições resultantes do modo de vida e do ambiente que determina o 

risco do adoecimento por câncer. 
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Fisiologicamente, as células do corpo humano se encontram em contínua divisão 

regulada por mecanismos que mantém a homeostase, corrigindo ou excluindo por apoptose as 

anomalias. Existe um grupo de genes chamados proto-oncogenes envolvidos na regulação e 

diferenciação das células e, quando esses genes sofrem mutação, se transformam em 

oncogenes, responsáveis pela proliferação desordenada e malignização das mesmas. Após a 

perda na regulação, as células que estão em rápido processo mitótico, não sofrem 

diferenciação ou são pouco diferenciadas, perdendo sua função original e formando o tumor 

que, por sua vez, invade outros tecidos do organismo. O tempo de carcinogênese é variável 

podendo demorar de semanas a anos (FERRARI, et.al., 2006; RIVOIRE, 2006). 

 Smeltzer e Bare (2009) afirmam que o processo de carcinogênese da transformação 

celular ocorre em três etapas: iniciação, promoção e progressão.  Na etapa de iniciação, os 

agentes cancerígenos do tipo físico, químico ou biológico interferem nos genes da célula 

normal e, nesse ponto, geralmente, o organismo resolve as alterações ou destrói a célula, mas 

quando esses mecanismos falham, as mutações não são corrigidas; a etapa de promoção está 

relacionada com a exposição aos agentes cancerígenos e, quanto maior o tempo e a 

quantidade de exposição, maior será o estímulo para a mutação e a duração do período de 

latência é diretamente proporcional; na etapa de progressão, as células apresentam intensa 

malignidade e invadem tecidos adjacentes, originando a metástase, que caracteriza-se como 

processo em que as células cancerígenas se espalham pelo corpo através das circulações 

linfáticas, sanguínea e também da circulação criada pelas próprias células cancerígenas para 

suprir suas necessidades energéticas, evento classificado como angiogênese.  

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2012 p.67): 

 
As estratégias de detecção precoce aumentam a possibilidade de cura para alguns 
tipos de cânceres e reduzem a morbidade resultante da doença e de seu tratamento. 
O próximo passo fundamental para o tratamento adequado do câncer é o 
diagnóstico, incluindo o estadiamento, ou seja, a avaliação da extensão do 
comprometimento do organismo, na qual se baseará o planejamento terapêutico. As 
principais metas do tratamento são: cura, prolongamento da vida útil e melhora da 
qualidade de vida. 
  

 

O câncer pode ser maligno ou benigno e ter sua origem no tecido epitelial, conjuntivo, 

hemolinfopoético, muscular e nervoso. O hemolinfopoético se subdivide nas leucemias, 

linfomas, plasmocitoma, histiocitose. As leucemias são de origem mielóide ou linfóide 

(BRASIL, 2010). 

 Leucemias são neoplasias dos tecidos formadores de sangue. A alteração ocorre em 

uma célula e essa expande seu número através da divisão celular. A célula neoplásica tem sua 
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origem na célula tronco hematopoiética, na célula tronco mielóide ou na célula tronco 

linfóide. O ponto em comum das leucemias é a proliferação desregulada dos leucócitos na 

medula óssea que podem ser classificadas em agudas e crônicas; linfocítica e mielóide, 

dependendo da linhagem afetada (SOUZA; ELIAS, 2005; SMELTZER; BARE, 2009). 

Em relação aos novos casos de leucemia se estima 4.570 casos em homens e 3.940 

casos em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 5 casos novos a cada 

100 mil homens e 4 a cada 100 mil mulheres. Excetuando-se os tumores da pele não 

melanoma, a leucemia em homens na região sudeste está em 11º lugar (5/100 mil), e para as 

mulheres está em 12º lugar (4/100 mil) e Sul (5/100 mil) (INCA, 2011). 

 Os linfomas originam-se nos linfonodos (gânglios) do sistema linfático. Esses se 

subdividem em doença de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Na doença de Hodgkin há a 

formação de células de Reed-Sternberg (células grandes binucleadas) (SOUZA; ELIAS, 2005; 

SMELTZER; BARE, 2009). 

 As estimativas no Brasil para o ano de 2013 foram iguais as do ano de 2012, quando 

esperava-se 5.190 casos novos de linfoma não Hodgkin em homens e 4.450 em mulheres. 

Esses valores correspondem a um risco estimado de 5 casos novos a cada 100 mil homens e 4 

a cada 100 mil mulheres. Sem considerar os tumores da pele não melanoma, na região 

sudeste, o linfoma não Hodgkin ocupa a 9ª posição de casos em Homens (7/100 mil) e a 8ª em 

mulheres (6/100 mil) (INCA, 2011). 

 O tratamento das doenças oncohematológicas consiste em uma terapêutica de ação 

sistêmica não seletiva com a utilização de quimioterápicos e, por vezes utiliza-se a 

radioterapia concomitante para irradiar áreas específicas e alcançar melhor resposta para 

remissão. A quimioterapia pode ser administrada continuamente ou em intervalos regulares, 

que variam de acordo com o esquema terapêutico que pode ser aplicado por dia, semana, 

quinzena, de 3 em 3 semanas, de 4 em 4 semanas, 5 em 5 semanas ou de 6 em 6 semanas 

(BRASIL, 2011). 

 A radioterapia é o método de tratamento local ou loco-regional que utiliza 

equipamentos e técnicas para irradiar áreas do organismo humano, prévia e cuidadosamente 

demarcadas e consiste na aplicação diária de uma dose de radiação durante um intervalo de 

tempo pré-determinado, a partir de uma fonte de irradiação localizada longe do organismo 

(teleterapia). Hoje, vem se reduzindo a escolha da radioterapia para o tratamento em crianças 

e adolescentes pelos efeitos colaterais tardios que ela acarreta ao desenvolvimento orgânico 

(BRASIL, 2011). 
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 A trajetória do tratamento do câncer requer um longo período e, em alguns casos, não 

é possível a administração dos quimioterápicos pelo sistema ambulatorial direcionando o 

cliente a internação e, por vezes, o tratamento é interrompido por complicações decorrentes da 

patologia e do próprio tratamento como hemorragias, insuficiência respiratória, infecções.  

 As mudanças no cotidiano desse cliente não se resumem aos períodos da internação, 

mas o tratamento também demanda alterações na rotina das atividades diárias. O risco para 

sangramentos, baixa oxigenação e infecções exige cuidados diários com traumas, 

alimentação, higiene, esforços físicos e observação do próprio corpo a procura de sinais e 

sintomas de complicações para um atendimento rápido do serviço especializado e a 

intervenção o mais precoce possível. 

 A doença oncohematológica causa uma restrição pelas alterações físicas do cliente, 

que mantém o mesmo processo de pensamento e vontades de antes do diagnóstico, o querer 

fazer e não poder fazer levam a uma sensação de perda que se reflete no âmbito emocional do 

cliente. 

Por diversas vezes observa-se pessoas hospitalizadas tem a situação potencializada 

pela dor e sofrimento. Para a dor são utilizados medicamentos como método de alívio, mas 

em relação ao lidar com o sofrimento ainda existe uma lacuna. Em doenças crônicas, o 

aspecto biopsicossocial fica abalado e podem surgir crises nas relações familiares (PREARO 

et al, 2011). 

Nesse processo é importante que o cliente esteja amparado por profissionais, dentre os 

quais destaca-se a equipe de enfermagem, que permanece a maior parte do tempo em contado 

com o cliente e seus familiares, no período da hospitalização. Durante o processo de 

tratamento é importante preocupar-se com a preservação da pessoa, percebendo as duvidas e 

fornecendo informações para que o cuidado seja integral, adequado as suas demandas e 

necessidades.  

O familiar está presente no meio hospitalar (internações e consultas ambulatoriais) e 

no domicílio. No domicílio os profissionais da saúde nem sempre estão presentes para o 

auxílio das necessidades diárias e, no caso desses clientes, muitas vezes, a doença e o 

tratamento levam a diminuição da autonomia e independência dos mesmos indivíduos e, nesse 

momento, a família tende a se reorganiza para auxiliar e/ou assumir os cuidados de higiene, 

alimentação, curativos, administração de medicamentos, e outros necessários, de acordo com 

cada cliente, tornando-se elemento fundamental no processo de tratamento e recuperação.

 O estar doente gera atitudes e emoções estressantes no paciente e na família. A 

debilidade por vezes causada pelo câncer implica em uma série de readaptações, conforme as 
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peculiaridades e intercorrências após o diagnóstico, e durante do tratamento. A vivência de 

um processo de adoecimento pode ser profundamente transformadora não apenas para quem 

tem a doença, mas, também para aqueles que estão indiretamente envolvidos neste processo, 

como a família (SENA et al,  2011). 

 Tolerar o tratamento e seus efeitos colaterais é uma caminhada difícil para o cliente 

oncológico e sua família, nesse período a enfermagem pode estar potencializando os pontos 

fortes da interação da família com o cliente e tentar auxiliar nos pontos fracos sejam eles a 

compreensão da doença, da dor, do abalo físico e emocional.  

 A relação da enfermagem com o cliente envolve a preservação do bem estar global. 

Nessa relação, deve perpetuar a amplitude da palavra, cuidado. O cuidado se manifesta na 

atenção física, no olhar, na escuta, no tocar, na preocupação e no promover conforto para o 

cliente e seus familiares (PINTO et al, 2011).    

 Os cuidados implementados durante a hospitalização ao cliente oncológico devem ser 

mantidos no domicílio, sendo fundamental uma rede de suporte com os profissionais da 

saúde, e seus familiares capazes de ajudá-lo durante todo o tratamento.  Assim se faz 

imprescindível entrar em contato com a realidade do cliente e do familiar estabelecendo 

interações favoráveis com clareza e entendimento do indispensável para o cuidado.  

 
As tarefas atribuídas ao cuidador, muitas vezes sem a orientação adequada, o suporte 
das instituições de saúde, a alteração das rotinas e o tempo despendido no cuidado 
têm impactos sobre a qualidade de vida do cuidador. É de se esperar que a qualidade 
de vida do cuidador familiar principal seja afetada negativamente por tais 
circunstâncias, o que é corroborado por vários estudos (AMENDOLA; OLIVEIRA; 
ALVARENGA, 2008, p. 267). 

 

A equipe de saúde detém o conhecimento formal adquirido durante sua formação, 

respeitando o seu nível de formação (nível médio e superior). A enfermagem atua na 

administração de quimioterápicos precisando entender os possíveis efeitos colaterais, 

interações das drogas, sequencia de administração na poliquimioterapia, os cuidados na 

administração e atuar nas intercorrências durante a administração. Na radioterapia preocupa-

se com a área a ser irradiada e propicia medidas para redução dos desconfortos na área 

irradiada, bem como em cuidados na prevenção de lesões. Durante a assistência hospitalar a 

enfermagem deve atentar para os sintomas da doença e reações ao tratamento tais como: 

mucosites, febre, infecções, dor, sangramentos, desidratação, desnutrição, toxicidade das 

drogas, declínio do quadro geral, lesões cutâneas, parada cardiorrespiratória, entre outras.    

A família possui o conhecimento do senso comum e o estereótipo social do câncer 

associada a dor, sofrimento e morte. Não se pode esperar e exigir da família percepção, 
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conhecimentos e atuação que compete aos profissionais, a família ajuda o cliente na execução 

das tarefas no domicílio como higiene e alimentação, porém, o quadro do cliente 

oncohematológico mostra algumas especificidades e por isso há necessidade de orientações 

como por exemplo: em caso de febre igual ou superior 37,8ºC procure a emergência do 

hospital onde é acompanhado, o ideal é realizar a higiene íntima após as evacuações, manchas 

hemorrágicas – contatar a equipe do hospital para avaliar, devido a quimioterapia não pode 

ingerir alimentos crus apenas muito bem cozidos, evitar lugares fechado e aglomerados pelo 

risco de infecção, entre outras orientações necessárias as quais envolvem atuação do 

enfermeiro orientando e dando suporte as duvidas emergentes do processo de adoecimento e 

tratamento.  

 O cuidado ao cliente oncohematológico deve ser integral, adequado às suas demandas 

visando minimizar os riscos de complicações e, para isso, é fundamental a presença de 

pessoas zelosas e esforçadas nas suas ações e que sejam bem informadas e que espaços de 

diálogos sejam estabelecidos para expor ao profissional as suas dúvidas. 

 Assim, à luz dessas considerações, definiu-se como objeto de estudo: as necessidades 

de cuidado do cliente oncohematológico hospitalizado na perspectiva dele, da família e da 

equipe de enfermagem. 

 

Questões norteadoras: 

 

a) Quais as necessidades de cuidado do cliente oncohematológico de acordo com o 

próprio cliente, seu familiar e a equipe de enfermagem? 

b) Quais as implicações das necessidades do cliente oncohematológico para o 

cuidado de enfermagem? 

Objetivos:  

 

a) Descrever as necessidades de cuidado do cliente oncohematológico hospitalizado 

na perspectiva do cliente, do familiar e da equipe de enfermagem. 

b) Discutir as implicações das necessidades do cliente oncohematológico 

hospitalizado para o cuidado de enfermagem.  
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Justificativa  

  

 Durante a busca na literatura constatou-se uma escassa produção nacional acerca do 

cliente oncohematológico e, dentre as existentes, a maioria aborda crianças e adolescentes, o 

que aponta para a importância da ampliação de estudos com clientes oncohematológico 

adultos e idosos.  

 Ao ampliar a busca para o cliente oncológico, constata-se um aumento significativo 

nas produções.  Com o intuito de aproximação da temática desse estudo foram realizadas duas 

revisões integrativas e devido ao baixo quantitativo de produções especificas da área 

oncohematológica, a busca foi ampliada para pacientes oncológicos, os artigos encontrados 

que tratavam de doenças oncohematológica tinham os temas centrados em crianças. 

 Segundo Mendes, Silveira, Galvão (2008, p. 759), tem a finalidade de: “[...] reunir e 

sistematizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão de maneira 

sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema 

investigado.” 

 A primeira revisão integrativa teve como foco o cuidado de enfermagem com o intuito 

de responder a seguinte questão norteadora: O que a literatura disponibiliza acerca dos 

cuidados de enfermagem? Para isso foi realizada a busca nas bases de dados do LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MedLine (Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde) e IBECS (Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da 

Saúde), através da Biblioteca Virtual em Saúde com os descritores: enfermagem AND 

neoplasias AND cuidados de enfermagem. 

 Em relação ao cuidado de enfermagem constatou-se que a maior parte das publicações 

não tem como tema principal o cuidado de enfermagem, mas trazem contribuições para o 

cuidado de enfermagem. Não foram encontradas publicações sobre o entendimento do cliente 

sobre suas necessidades de cuidado, porém existem estudos enfatizando que a enfermagem 

precisa conhecer a realidade do cotidiano familiar para pensar em suas intervenções, aplicar e 

reavaliar as mesmas de maneira efetiva. 

 Os temas abordados foram: cuidados paliativos, nutrição do paciente oncológico, lesão 

cutânea de paciente oncológicos, vacinação da criança com câncer, saúde bucal, vivências de 

enfermeiros, consulta de enfermagem e vivência dos clientes com câncer e/ou de seus 

familiares. 

 Apenas um dos artigos, sobre lesões cutâneas, aborda a realidade do cliente em seu 

domicílio e os cuidados prestados a este pelos familiares, identificando lacunas de 



21 
 

conhecimentos, até mesmo básicos pelos familiares, comprometendo o prognóstico do 

paciente. 

 Nos estudos observou-se que o cliente e seus familiares reconhecem os profissionais 

como fonte de informações para que eles consigam ajudar nos cuidados necessários e evitar 

complicações, porém identificaram que nem sempre há difusão dessas informações ou nem 

sempre elas são entendidas, fazendo com que a família recorra aos seus próprios  

conhecimentos sobre os agravos no quadro. Nenhum dos artigos tinha como foco o que o 

cliente entende como necessário para o seu próprio cuidado. 

 A leitura permite concluir que o câncer traz modificações no cliente e na sua estrutura 

familiar desencadeando uma reorganização de atividades para melhor adequar a nova 

realidade, porém muitas vezes apenas um familiar fica responsável pelos cuidados diretos, 

causando tensão, depressão, fadiga entre outros, influenciando a forma como ocorrem os 

cuidados direcionados ao cliente. 

 Em relação à equipe de enfermagem, muitos relatam um estresse físico e 

principalmente emocional. Ao lidar com os sintomas físicos a equipe consegue perceber o que 

é necessário, como por exemplo, a administração de analgésicos ou antieméticos, entretanto 

ao lidar com as demandas emocionais se sentem impotentes. 

 Portanto, há necessidade de capacitação e atualização em toda a esfera do cuidado seja 

no âmbito físico, emocional, familiar, social, apenas entendendo a realidade do outro as 

intervenções adequadas serão pensadas e implementadas. As informações também devem ser 

passadas para a família e o cliente de acordo com as demandas dos cuidados no cotidiano, tais 

como higiene, nutrição, bem como cuidados para prevenção de complicações e melhoria das 

condições de vida do cliente. 

 A segunda revisão integrativa teve como preocupação à família do cliente oncológico, 

realizando a busca com o foco de responder a questão: Quais conhecimentos a literatura trás 

sobre o familiar do cliente oncológico? Nesse momento a busca seguiu nas mesmas bases de 

dados que a anterior, porém, com os seguintes descritores: enfermagem AND neoplasias AND 

família. 

 Os achados na literatura apontaram que o familiar do cliente oncológico  vivencia uma 

trajetória desde o diagnóstico, tratamento e manutenção com o cliente. A família passa por 

sentimentos de angústia, medo, preocupação, entre outros e tende a reorganizar sua rotina e 

atividades para atender as necessidades do cliente, porém tudo isso causa uma sobrecarga 

física e emocional do familiar que ficará responsável pelo cuidado direto com o cliente, com 

repercussões nas relações familiares.  
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 O sentimento de impotência foi citado frente ao tratamento e aos efeitos colaterais do 

tratamento. A fé e religiosidade foram pontuadas como acolhedora, pois a crença de que uma 

força superior está no controle conforta e os ajuda a acreditar no tratamento e na cura mesmo 

com as intercorrências e efeitos colaterais do tratamento. 

 Um ponto focado em parte dos estudos foi a necessidade dos profissionais de saúde se 

responsabilizarem pelas informações necessárias para o cliente e sua família. Mesmo a família 

reconhecendo o profissional como parte importante do processo nem sempre a mesma 

consegue obter respostas as dúvidas sobre a doença, os cuidados necessários e a prevenção de 

complicações, o que às vezes pode gerar ansiedade e sentimentos de impotência na família 

frente ao cliente. 

 A maioria dos artigos teve como preocupação abordar pensamentos, sentimentos e a 

trajetória da família durante esse processo de adoecimento do ente querido e, apenas um dos 

artigos encontrados abordou como se estabelecia a manutenção do cuidado do cliente 

apontando que muitas famílias não tiveram informações sobre como deveria ser a atenção 

domiciliar com o cliente.  

 A partir dos indícios da literatura podemos concluir que os profissionais de saúde, 

onde incluímos a enfermagem, devem se preocupar em estender sua atenção para o cliente e 

sua família buscando conciliar o suporte emocional, avaliar o conhecimento da família e do 

cliente, identificando e esclarecendo dúvidas e fazendo orientações quanto aos cuidados nos 

pós- alta no domicílio. 

 

Contribuições da pesquisa: 

  

 Com a realização desse estudo espera-se contribuir para ampliar os conhecimentos 

acerca do cuidado ao cliente oncohematológico despertando reflexões sobre possíveis 

estratégias que possam colaborar para melhoria crescente da qualidade da assistência 

hospitalar, domiciliar e na educação em saúde realizada com os clientes e suas famílias, 

favorecendo a redução de complicações e melhor adaptação ao tratamento desses clientes. 

O estudo poderá estimular outras pesquisas sobre a temática, bem como incentivar sua 

abordagem na formação profissional de enfermeiros e demais profissionais da equipe de 

enfermagem, planejamento de cursos de atualização acerca das novas tecnologias e estratégias 

de cuidado inerentes à área de enfermagem oncohematológica. 

Pesquisas como essa podem ajudar a elucidar a complexidade que envolve o cuidar de 

clientes oncohematológico, permitindo que através do acervo teórico disponível se tenha 
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acesso as realidades vivenciadas por outros colegas de profissão, o que faz dos estudos em 

campo prático um facilitador do ensino-aprendizado, principalmente para estudantes de 

graduação e pós graduação. 

 As contribuições do estudo corroboram com o Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar, o qual foi desenvolvido para valorizar a dimensão humana e subjetiva, 

presente no ato de assistência à saúde apontando para uma requalificação dos hospitais com o 

objetivo de atender às expectativas de seus gestores e da comunidade. Esse programa visa 

Grupos de Trabalho de Humanização Hospitalar que são espaços que se destinam a 

empreender uma política institucional de resgate dos valores humanitários na assistência, em 

benefício dos usuários e dos profissionais de saúde (BRASIL, 2001). 

  O trabalho também espera ampliar os estudos na linha de pesquisa do Mestrado em 

Ciências do Cuidado em Saúde: O cuidado nos ciclos vitais humanos - tecnologias e 

subjetividades na enfermagem e saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I  - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 

O cuidado  

        

   Em geral, o câncer remete as pessoas à dor, morte e sofrimento. Isso é compreensível 

já que o câncer e os efeitos de seu tratamento podem debilitar o cliente frente à sociedade 

devido às alterações na imagem corporal do mesmo. Não raro, em momentos da trajetória do 

cliente oncohematológico ele se encontra enfraquecido física e emocionalmente, logo, a 

presença do cuidado constante da equipe multiprofissional e da família se faz imprescindível.  

 “A palavra cuidar origina-se do Latim cogitare – pensar, e é definido como “aplicar a 

atenção a”, “tratar”, “interessar-se por”. O cuidar faz parte das necessidades básicas para a 

sobrevivência da vida humana: o cuidar de si, o cuidar do outro e o ser cuidado”(VIDAL et. 

al, 2012, p.100). 

Assim, como ressalta Boff (1999, p.99), “a espécie humana é capaz de emocionar-se, 

envolver-se, de afetar e de se sentir afetado, e essas variáveis devem constituir a atitude de 

cuidar”. 

Leonardo Boff traz a idéia de que em nossas práticas o cuidado é concretizado. O 

homem é complexo e formado por partes que juntas formam o todo, é a objetividade com a 

subjetividade que formam o ser, que interage e é interagido pelo mundo à sua volta para 

continuar sua existência. Os seres humanos se constroem a partir das inúmeras relações com o 

próximo. “O outro alguém possui rosto, fala, provoca, convoca e assim obriga o 

pronunciamento do eu, assim emerge uma responsabilidade e obrigatoriedade de dar algum 

tipo de retorno ao outro” (BOFF, 1999, p.105 ). 

Para Mayeroff (1971), o cuidado não se limita ao querer bem, gostar e sustentar 

alguém. Cuidar é ajudar o outro a crescer podendo produzir significados na vida de alguém e 

ordená-la. Ajudar o outro a crescer não é impor vontades e comportamentos que se julga ser o 

correto, o discurso do sujeito objeto do cuidado é o que direciona e determina como deve ser a 

abordagem. 

Todos que são cuidados possuem necessidades próprias que devem ser satisfeitas e 

aquele que possui o “poder e conhecimento” para satisfazê-las, não pode dominar o outro e o 

elo que se estabelece é a confiança (MAYEROFF, 1971). 
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A enfermagem moderna se desenvolveu com a atuação de Florence Nightingale 

durante a guerra da Criméia, porém o cuidado com o outro surge junto com a existência 

humana. Nos primórdios o cuidado tinha um cunho místico-religioso e no decorrer das épocas 

passou a ser associado à imagem feminina. 

 Florence Nightingale pertencia à alta sociedade Inglesa e possuía acesso ao acervo 

literário e ao conhecimento científico da época. Com seus conhecimentos, Florence, aceitou o 

convite para auxiliar os enfermos na Guerra da Criméia e iniciou todo seu trabalho a partir da 

observação do local e as condições de cuidados ofertadas para os enfermos. Florence instituiu 

atitudes de cuidados com o ambiente que levou a diminuição do índice de infecção hospitalar 

em uma época que esse termo não era conhecido. Para Florence Nightingale (1989, p.14):  

 

[...] os sintomas ou sofrimentos considerados inevitáveis e próprios da enfermidade 
são, muitas vezes, não sintomas da doença, mas algo bem diferente, isto é, a falta de 
um ou de todos os seguintes fatores: ar puro, claridade, aquecimento, silêncio, 
limpeza ou de pontualidade e assistência na ministração da dieta. A carência de 
todos esses fatores pode ocorrer tanto na enfermagem domiciliar quanto na 
hospitalar.  

  

  

 Seus conceitos partiram da observação, suas instruções são preceitos básicos de bem-

estar humano, imprescindíveis ate os dias atuais.  

 Para Nightingale (1989, p. 31) os pontos fundamentais para assegurar a higiene são: ar 

puro, água pura, rede de esgoto eficiente, Limpeza e iluminação, sem os quais o ambiente ao 

qual o enfermo está exposto será insalubre e o seu processo de restauração poderá não 

ocorrer.  

 Os preceitos de Florence Nightingale vão além da higienização e cuidado com o 

ambiente, perpassa pela valorização do ser humano, podendo a enfermagem mudar o 

ambiente com sua presença afim de estimular o poder vital do ser humano. 

 Isso lembra que um erro comum pode ocorrer facilmente sem que os personagens 

envolvidos notem sua periculosidade, as eliminações vesicais e intestinais do doente devem 

ser desprezadas imediatamente e não mantidas no local, se o paciente estiver em tratamento 

quimioterápico todos os pacientes próximos e a própria equipe de saúde são expostos aos 

resíduos quimioterápicos difundidos no ar e excretados pelas eliminações. 

 Segundo Espírito Santo e Porto (2008), o cuidado de enfermagem é complexo e 

contínuo envolvendo dimensões que se inter-relacionam entre si,: o Saber Ser (dimensão 
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profissional), o Saber Saber (dimensão do conhecimento), o Saber Sentir(dimensão do afeto) 

e o Saber Fazer (dimensão da prática)  no cotidiano das instituições e no cuidado aos clientes. 

 A magnitude do Saber Ser envolve o processo de formação profissional, desde a 

entrada na enfermagem, as experiências e as formas de interpretar os conhecimentos ao longo 

do curso de graduação. Os profissionais que optaram pela área de enfermagem geralmente 

afirmam o interesse em “ajudar a curar, tratar” e “lidar com”, porém, fatores sociais, 

econômicos se aliam aos motivos pessoais e individuais no momento da escolha e esse fato 

influencia a construção da identidade profissional do enfermeiro (ESPÍRITO SANTO; 

PORTO, 2008). 

 A magnitude do Saber Saber abrange o conhecimento formal e científico e a busca 

continua por atualização e qualificação profissional, a partir da inserção no mercado de 

trabalho e no contexto das instituições de saúde (ESPÍRITO SANTO; PORTO, 2008). 

 Nesse sentido, a enfermeira ao avaliar o cliente usa os conhecimentos técnicos 

científicos para desenvolver os procedimentos necessários, ao amenizar e prevenir sinais e 

sintomas de complicações fisiológicas. Esses conhecimentos são construídos a partir de fontes 

bibliográficas e inclui a experiência, valores e reflexões. A busca de conhecimentos é 

entendida como estratégia essencial para o reconhecimento profissional e também uma 

necessidade emergente das situações e demandas do cotidiano da prática, e a busca por esses 

conhecimentos parte da inquietação e motivação pessoal do profissional  no empenho por essa 

busca.  

 A magnitude do Saber Sentir envolve o afeto no cuidado. Ao cuidar a enfermeira 

desenvolve a sensibilidade, emoção, sentimentos e empatia em uma relação de troca e 

interação com o cliente e família, mostrando-se disponível, interessada em ouvir atentamente 

e perceber o outro (ESPÍRITO SANTO; PORTO, 2008). 

Para entender a dimensão do Saber Fazer, tem que se pensar em toda trajetória 

profissional do enfermeiro e sua inserção nos cenários da prática profissional. A inserção no 

cenário hospitalar demarca os limites entre o que a enfermeira aprendeu e o que a instituição 

determina que ela desenvolva na prática. No primeiro momento, o profissional se depara com 

a responsabilidade de liderar uma equipe, depois confronta o que sabe e o que observa, 

pesando, repensando e reinterpretando seus conhecimentos para delinear suas práticas no 

cenário hospitalar, que envolve rotinas, demandas da clientela sob seus cuidados, condições 

de trabalho e ambiente organizacional específicos (ESPÍRITO SANTO; PORTO, 2008). 

 As dimensões elaboradas por Espírito Santo e Porto (2008) permitem o entendimento 

do processo de cuidar do enfermeiro e da equipe de enfermagem. O cuidado desenvolvido por 
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cada componente da equipe de enfermagem é influenciado pelo desenvolvimento pessoal, 

relacional e profissional, sendo que as ações de cuidado envolvem também a subjetividade 

dos sujeitos envolvidos nesse processo. 

 Assim, como afirmam Espírito Santo e Porto (2008, p.103) é necessário que além do 

domínio do conhecimento científico a enfermeira tenha a capacidade de saber posicionar-se e 

articular esse conhecimento no seu saber-fazer no cuidado aos clientes e na liderança da 

equipe de enfermagem. 

 

Cuidado em Enfermagem Oncológica 

  

 O Instituto Nacional do Câncer (INCA) ao se referir à atenção oncológica de 

enfermagem afirma que esta demanda alta complexidade assistencial e solicita profissionais 

de enfermagem com aptidão relacional e afetiva, levando em conta as especificidades de cada 

paciente. Portanto, é necessário criar espaços para verbalização dos sentimentos e auxílio para 

problemas decorrentes do tratamento, incluindo o paciente e seus familiares (INCA, 2008). 

 Autores destacam que as ações da enfermagem implicam em atributos técnicos e 

humanos, considerando o respeito à dignidade humana como alicerce da interação no cuidado.  

A enfermagem pode instituir intervenções para modificar, adaptar, incentivar e manter 

comportamentos saudáveis e avaliar os efeitos da sua assistência na promoção, manutenção e 

adesão ao tratamento (FONTES; ALVIM, 2008; ONS, 2009). 

 Têm ocorrido uma transformação no sistema de cuidado à saúde com o intuito de que 

os pacientes com doenças crônicas avançadas diminuam a dependência do cuidado hospitalar 

e aumente a assistência em nível ambulatorial e domiciliar, acarretando na maior atuação  do 

familiar no cuidado ao membro doente.  

 
 
A mudança paradigmática no âmbito das ações gerenciais da enfermagem decorre da 
necessidade de olhar o cliente e a família como um todo, de forma individual e 
contextualizada, bem como para os demais membros da equipe de enfermagem e 
interdisciplinar, em prol do ambiente de trabalho harmonioso, a partir da 
implantação de processos de trabalho flexíveis e dinâmicos, que valorizem o 
conhecimento e a vivência de cada elemento da interação, ou seja, do cliente, da 
família e do profissional.[...]E a autonomia da enfermagem é sustentada pelo 
cuidado como essência da profissão, sistematizando-o de forma articulada e 
dinâmica com a participação ativa do cliente e da família e com os demais membros 
da equipe de saúde, integrando os aspectos relativos ao saber-fazer do cuidar e do 
gerenciar (PINHEIRO et.al., 2011, p.1750 - 1751) . 
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 Nesse contexto, a comunicação eficaz entre a equipe de enfermagem e 

pacientes/familiares, sobretudo no que tange as informações fornecidas pelo profissional do 

ambiente hospitalar, auxilia na determinação da manutenção de um cuidado integral, ou seja, 

há um empenho em atender ao ser humano em todas as suas necessidades físicas, de 

informação, práticas, psicológicas, espirituais, sociais e emocionais (SALES et al, 2012). 

 Ao se aproximar da família, o enfermeiro tem subsídios para intervir e ajudar em 

situações decorrentes da doença e do tratamento. O enfoque cultural tem significativa 

importância na orientação e esclarecimento de dúvidas quanto ao tratamento e suas reações 

tornando a experiência menos angustiante para o paciente e sua família.  

 Assim, a equipe de enfermagem precisa agregar conhecimentos sobre os vínculos que 

emergem em consequência da vivencia da doença e tratamento para poder avaliar, planejar e 

intervir junto ao paciente oncológico e sua unidade familiar melhorando a qualidade de vida e 

promovendo fortalecimentos das relações e potenciais da família (SOARES; KLERING; 

SCHWARTZ, 2009). 

 Portanto, as ações da enfermagem devem levar em consideração o grupo social, 

valores e crenças do cliente e da sua família. Deve se individualizar o planejamento de acordo 

com o cliente já que as particularidades influenciam o modo de entender e aderir aos 

procedimentos necessários para os seus cuidados (SILVA; CRUZ, 2011). O cuidado da 

equipe de enfermagem deve incluir apoio, atenção solidariedade, pois, o tratamento é 

cansativo e desgastante para todas as pessoas envolvidas (GOLDSTEIN; PEREIRA, 2011). 

 Ao planejar a assistência a enfermeira precisa compreender que as necessidades são 

experiências subjetivas, dinâmicas e altamente individualizadas que podem ser expressas de 

diferentes modos, de acordo com cada pessoa cuidada. O diagnóstico e o tratamento do 

paciente com câncer propiciam a manifestação da expectativa de ficar num hospital, do 

tratamento, da ausência dos familiares, do significado do adoecer e do processo de 

hospitalização e dos seus receios quanto a possíveis sequelas. No entanto, a literatura mostra 

que os profissionais da saúde nem sempre estão preparados para a dimensão subjetiva inerente 

ao cuidado das pessoas (FURTADO, 2006).  

 
[...] as intervenções em psico-oncologia visão oferecer ao paciente apoio 
psicossocial e psicoterapêutico, propiciar um espaço seguro para a expressão de seus 
sentimentos, descobrir meios para a diminuição do estresse, da ansiedade e da 
depressão, mobilizar recursos para o enfrentamento da doença, aprimorar a 
comunicação interpessoal, priorizar a qualidade de vida de maneira mais abrangente, 
criar um campo propício para busca de novos significados para o processo de viver 
(SILVA; BOAVENTURA, 2011, p.38). 

 



29 
 

 As ações de cuidado ao paciente oncológico devem ser complementares e sinérgicas, 

possuir uma continuidade entre os diferentes níveis de atenção. Uma das fontes para o 

direcionamento da assistência de enfermagem são os registros, pois através deles podemos 

avaliar e compreender a situação do cliente e qual o melhor caminho para planejar e intervir 

junto ao mesmo, já que proporcionam uma evolução do cliente em todo o processo 

relacionado ao adoecimento e tratamento. 

 A Portaria GM/MS nº 2.439/2005 destaca a educação permanente e capacitação, 

envolvendo todos os profissionais de nível superior e os de nível técnico, como ferramentas 

para a promoção de saúde. A portaria também incentiva pesquisas nas diversas áreas da 

atenção oncológica (BRASIL, 2005). 

 A capacitação dos profissionais na área oncológica requer no mínimo de 2 a 3 anos 

para desenvolver competência suficiente para garantir uma atenção oncológica voltada para 

integralidade do cuidado (INCA, 2008). 

 A partir do contexto da assistência, a enfermeira pode agregar conhecimentos e 

experiências da prática assistencial com pacientes oncológicos para elaboração de material 

educativo à prática da equipe de enfermagem e também  para o cliente e sua família, 

favorecendo o continuum dos cuidados pois: “[...] no processo de cuidar está implícito o 

processo de educar e é imprescindível que esse profissional desenvolva um sentimento de 

empatia para com o seu paciente e, ofereça sempre que possível afeto e boa comunicação” 

(SILVA; CRUZ, 2011, p.6352). 

 Em estudos realizados as enfermeiras verbalizaram medos e inseguranças na 

assistência, provenientes da desinformação em relação à patologia e ao tratamento apontando 

a necessidade de atualização dos conhecimentos teóricos específicos da área de oncologia. As 

instituições de serviço podem favorecer a melhoria da qualidade da assistência ao estabelecer 

treinamentos e atualizações, porém as enfermeiras devem se responsabilizar pelo seu 

desenvolvimento profissional e de ensino na formação e capacitação permanente, fornecendo 

subsídios para lidar com a pessoa com doença crônica, que tem demandas contínuas e 

imprevisíveis (FERREIRA, 1996; SILVA et al, 2012). 

 Um dos exemplos para importância da instituição nesse processo são os protocolos 

operacionais em relação à administração de quimioterápicos. As preocupações se direcionam 

para escolha do acesso venoso, assegurar que não ocorra extravasamento levando a lesão 

tissular, causando danos físicos, na autoimagem e os riscos de infecção, preservando a 

segurança e integridade do paciente durante o tratamento.    
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 O cuidado de enfermagem em oncologia possui atividades características que 

englobam protocolos de cuidados específicos quanto ao tratamento, à farmacologia das drogas 

antineoplásicas e avaliação dos resultados de exames para implementação dos cuidados. A 

enfermeira ao interagir com o paciente oncológico reconhece sua fragilidade, insegurança, 

solicitando para seu cuidado um saber técnico – científico e uma sensibilidade dirigida ao 

indivíduo (POPIM, 2001; BUETTO, 2009). 

 O processo de tratamento deve ser esclarecido por aqueles que prestam o cuidado, 

pois, só sendo suficientemente esclarecido acerca do seu tratamento o paciente poderá optar, 

com clareza, por se submeter a uma proposta terapêutica (INCA, 2008). 

 Nesse sentido, Silva e Cruz (2011, p.181) ressaltam que: 

 
Perceber o paciente com câncer traz significados diversos, mudanças de valores, 
crenças e atitudes que demandam intervenções apropriadas e individualizadas, para 
minimizar a ameaça à sua integridade física e psíquica, o que leva a enfermeira, e 
demais profissionais de sua equipe, a confrontar-se com sua própria vulnerabilidade e 
finitude. 

 

 O medo do futuro indeterminado e o encontro com sua finitude estão presentes 

diariamente na vida do paciente oncohematológico, por isso, a assistência deve englobar o 

conhecimento técnico científico, sentimentos, apoio emocional e envolver-se na realidade do 

outro. 

  

Necessidades de cuidado 

  

 Conceitos são formados a partir de observações do mundo real, quando o “objeto” 

envolvido é algo que pode ser sentido ou percebido através dos sentidos trata-se de algo 

empírico, já quando não são observáveis, como a esperança, torna-se algo abstrato.   

(HICKMAN, 2000). 

 Uma profissão usa a sua base de conhecimentos para mostrá-la ao mundo. A 

enfermagem segue desenvolvendo suas próprias bases teórico-científicas, com isso conceitos, 

modelos e teorias de enfermagem são desenvolvidas e reconhecidas (GEORGE, 2000).  

 Teorias são compostas de conceitos e proposições, a última nasce da relação entre os 

conceitos. A teoria, a pesquisa e a prática têm impacto, uma sobre a outra, de forma cíclica; a 

pesquisa pode validar, modificar ou invalidar uma teoria e, quanto mais testada uma teoria 

mais útil ela se faz para a prática (HICKMAN, 2000). 
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 De acordo com George et al (2000, p. 46), as teorias possuem as seguintes 

características  :  

a) Podem inter-relacionar conceitos de forma a estimular uma nova maneira de ver o 

fenômeno; 

b) Possuem natureza lógica; 

c) São simples e generalizáveis; 

d) Podem ser bases para hipóteses a serem testadas ou expandidas; 

e) Aumentam o corpo de conhecimento; 

f) Podem ser usadas para melhorar e orientar a prática; e 

g) Devem ser consistentes com outra teoria validada. 

 A dimensão intelectual do trabalho de enfermagem  tem como suporte as teorias de 

enfermagem. A construção da teoria e processos de enfermagem no Brasil ocorreu com 

Wanda de Aguiar Horta no livro Processo de enfermagem de 1979 e sua teoria é denominada: 

teoria das necessidades humanas básicas (ALMEIDA; ROCHA, 1989). 

  Wanda Horta, desenvolveu sua teoria a partir da Teoria da Motivação Humana de 

Maslow e definições de João Mohana. João Mohana divide as necessidades em três níveis: 

psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual já Maslow, hierarquiza as necessidades em 

cinco níveis: 1º necessidades fisiológicas; 2º de segurança; 3º de amor; 4º de estima; 5º de 

autorrealização (HORTA, 1979). 

 Para Horta (1979), a filosofia leva a unidade de pensar que conduz a verdade, o bem e 

o belo e nenhuma ciência pode sobreviver sem a filosofia. Todos os conceitos de filosofia têm 

em comum: o SER, o Conhecer, e a Linguagem, a Enfermagem possui três seres: o Ser – 

Enfermeiro, o Ser – Paciente e o Ser Enfermagem. O Ser – Enfermeiro é gente que cuida de 

gente que assumiu o compromisso com a enfermagem e isso o leva a receber conhecimentos e 

habilidades. O Ser- Paciente, são seres que necessitam de cuidados de outros seres em 

qualquer época de sua vida e no processo de enfermidade, podem ser caracterizados por um 

indivíduo, uma família ou uma comunidade. O Ser - Enfermagem é um ser abstrato que surge 

na interação entre o Ser-Enfermeiro e o Ser- Paciente possui como objeto, assistir o ser 

humano no atendimento de às necessidades humanas básicas, estando ligado intrinsecamente 

ao ser humano.  

 A enfermagem se enquadra como ciência quando a compreendemos como uma 

atividade humana que acumulou conhecimentos empíricos e de maneira crescente, já conta 

com teorias relacionadas entre si e referentes ao universo natural. A enfermagem visa o ser 
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humano, utiliza conhecimentos das áreas biológicas, físico-químicas e psicossociais para 

atender o indivíduo no atendimento de suas necessidades básicas. 

 Horta (1979) expõe que em sua jornada pela vida o Homem está sujeito a estados de 

equilíbrio e desequilíbrio e, como agente de mudanças, o homem também é a causa da 

dinâmica entre o desequilíbrio e o equilíbrio. Quando ocorre o desequilíbrio surgem 

necessidades caracterizadas por estados de tensões que levam o ser a procurar maneiras de 

suprir a necessidade em questão.  

 Wanda Horta expressou que a “enfermagem é a ciência e a arte de assistir o humano 

no atendimento de suas necessidades básicas e quando possível torna-lo independente dessa 

assistência através de estimulação do autocuidado, de recuperar, manter e promover a saúde 

junto a toda equipe multiprofissional” (ALMEIDA; ROCHA, 1989, p. 37). 

 As necessidades não atendidas ou atendidas de forma inadequada desencadeiam o 

desconforto e pode se tornar causa de doença. A enfermagem mantém o equilíbrio, previne e 

reverte desequilíbrios. Em relação ao atendimento de suas próprias necessidades o indivíduo é 

restrito em conhecimento científico para supri-las, decretando assim, o auxílio de profissional 

habilitado (HORTA, 1979). 

 Os conhecimentos e as técnicas acumulados durante o ensino de enfermagem são 

voltados para o cuidado do ser humano, ou seja, como atendê-lo em suas necessidades básicas 

e torná-lo independente dessa assistência, quando possível.  

 Portanto “Assistir em enfermagem é: fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode 

fazer por si mesmos; ajudar ou auxiliar quando parcialmente impossibilitado de se autocuidar; 

orientar ou ensinar, supervisionar e encaminhar a outros profissionais” (HORTA, 1979 p. 30); 

  Existe uma íntima relação entre as necessidades, já que todas elas estão inseridas em 

um indivíduo. Algumas possuem uma relação mais estreita e outras nem tanto, mas quando 

qualquer uma delas se manifesta, seja por falta ou excesso de algo, as outras sofrem 

alterações. Elas se manifestam por sinais e sintomas denominados como problemas de 

enfermagem, que são identificados através do roteiro conhecido como histórico de 

enfermagem. Para Horta (1979, p. 36) “O histórico deve ser conciso, sem repetições, claro, 

individualizado, não duplicar informações pertinentes a outras áreas que não irão contribuir 

no cuidado de enfermagem”. 

 O histórico de enfermagem é fundamental para o conhecimento das particularidades 

inerentes ao cliente oncohematológico, bem como para nortear a avaliação de enfermagem e 

implementação dos cuidados específicos a esta clientela (SOUZA; ESPÍRITO SANTO, 

2013). 
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 Atualmente, entende-se que para cuidar é preciso ter uma visão integral do cliente.  As 

necessidades existem em todos os seres humanos o que modifica é a forma como se 

manifestam, maneiras de satisfazê-las ou atendê-las e o que cada sujeito entende como 

necessário para si. 

 

Família no contexto do cuidado ao cliente oncológico 

  

 O cuidado ao cliente oncológico depende da equipe profissional e da família presente 

as diversas etapas do seu processo de adoecimento, diagnóstico, tratamento e manutenção da 

saúde. Na verdade esse compartilhamento está presente a todo o momento nos núcleos 

familiares e em relação ao câncer inicia com os sintomas e na procura do diagnóstico. 

 As mudanças sociais, econômicas e culturais promoveram modificações na estrutura 

familiar que hoje não se resume ao modelo clássico pai-mãe-filhos, logo essa família pode ou 

não estar unida por laços consanguíneos (CARVALHO, 2007).  

 Assim, a família representa um grupo de pessoas que se unem através de laços 

afetivos, que se protegem e se importam umas com as outras, logo constitui “A família é uma 

unidade social bastante complexa e a diversidade dos aspectos que a envolvem nos faz 

reconhecer que conhecemos somente parte da sua realidade” (ALTHOFF, 2004, p. 29) 

 No processo de adoecimento de um ente ocorrem mudanças no meio familiar e o 

reequilíbrio da situação tende a se desenvolver em tempo variável. Esse processo envolve 

sofrimento físico e psicológico, incertezas e ameaças, tratamentos agressivos, medicamentos 

de uso contínuo, custos financeiros com exames, consultas e tratamentos e o medo de 

recidivas e metástases para o resto da vida (VISONÁ; PREVEDELLO; SOUZA, 2012). 

 A família é a primeira unidade de cuidado de seus membros e é aquela que precisa ser 

capacitada e orientada para dar continuidade a esse cuidado nas diferentes fases da existência 

humana (SOUZA, NITSCHKE e SOUZA 2011).  

 A experiência do familiar do cliente oncológico é complexa pela possibilidade da 

perda, morte, sobrecarga física e psicológica e o sofrimento no cotidiano. As mudanças são 

rápidas e imprevisíveis o que pode dificultar ainda mais a realidade e este pode manifestar 

necessidades de cuidado, assim como o cliente (SILVA et al, 2012). 

  Assim, o enfermeiro deve conhecer a realidade do núcleo familiar dos clientes sob 

seus cuidados, pensando criticamente em intervenções conjuntas entre profissionais e a 

família para promover o cuidado (HECK et al. 2011). 
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 Frente à situação de adoecimento a escolha do cuidador familiar tende a ocorrer de 

modo espontâneo, por indicação e /ou imposição dos outros membros considerando 

proximidade residencial, suporte financeiro e disponibilidade de tempo, tendo apenas um 

familiar no cuidado direto ao cliente oncológico propiciando uma sobrecarga física e 

emocional, pelo trabalho diário contínuo (ARAÚJO et.al., 2008; RIBEIRO; SOUZA, 2010). 

 De acordo com estudos, quando o familiar não recebe suporte e/ou esse suporte é 

precário há um desgaste pessoal maior do familiar cuidador, que normalmente já aumenta 

devido aos agravos que ocorrem  ao familiar com câncer. A família é um elo importante para 

a pessoa que vivencia a situação de doença, reafirmando que apoio e vínculo são 

fundamentais para a continuidade do tratamento (SANCHEZ et.al, 2010; FONTES; ALVIM, 

2008). 

 A família representa a principal fonte de apoio ao cliente oncológico e, por esse 

motivo é fundamental a atenção à mesma. Nesse processo de atenção é importante promover 

o empoderamento cliente/família (FERNANDES et.al, 2009). Portanto, “A família bem 

orientada resulta em cliente bem cuidado e, como consequência, com melhor qualidade de 

vida” (SOARES; KLERING; SCHWARTZ, 2009, p. 104). 

 Frente à hospitalização não apenas o cliente, mas também a família que o acompanha, 

e se adaptar ao novo ambiente, as normas e tensões relacionadas à hospitalização. Por vezes a 

família é entendida como agente passivo que ali se encontra para fazer o que é pedido pela 

equipe e nem sempre é foco de atenção (SOUZA; NITSCHKE; SOUZA, 2011).  

  Um ponto que deve ser entendido entre os profissionais de enfermagem é que o 

familiar não está presente na hospitalização para assumir cuidados de ordem profissional e 

sim compartilhar conhecimentos e esclarecer dúvidas para uma co-responsabilidade no 

processo de restauração, favorecendo a continuidade adequada do cuidado no domicílio 

(SOUZA; NITSCHKE; SOUZA, 2011). 

 
O cuidado familial visa ao bem-estar dos membros da família, assim como do grupo 
familiar, compreendendo um movimento irradiador para a promoção da saúde e 
bem-estar individual, e um outro, no sentido helicoidal, incentivando as interações 
intrafamiliares ao longo da trajetória familial, com vista a estimular o bem viver em 
grupo.[...] O cuidado familial é multidimencional, isto é, contempla, entre outras, as 
dimenções de relações tempo-espaço e físico-simbólicas (ELSEN, 2004, p. 22). 

  

 A equipe de enfermagem em algumas situações pode assumir uma posição de poder 

frente ao cliente e seus familiares não havendo uma integração entre os indivíduos da situação 

de hospitalização (SQUASSANTE; ALVIM, 2011). O comportamento e conceitos 

ultrapassados das equipes podem fechar para as experiências subjetivas da família se 
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resumindo a padrões e normas impedindo as possibilidades de uma atenção integral mais 

humanizada (MONTICELLI; BOEHS, 2011). 

 Relatos de familiares em publicações evidenciam a valorização que o cuidador 

familiar dá à equipe de enfermagem no momento em que ela ouve atentamente as 

preocupações e os sentimentos gerados perante a situação vivenciada (FURTADO, 2006). 

Deve-se haver a compreensão de que a família deve ser foco do cuidado e nem sempre está 

estruturada para cuidar do outro pelo seu envolvimento emocional. 

 Expandir o olhar e ampliar a escuta para os sentimentos e anseios do outro nos permite 

conhecer melhor os detalhes das diferentes vivências e assim adequar o processo de ação, 

comunicação e interação com o cliente e sua família aumentando a probabilidade de 

dinamizar e realizar o processo de cuidar em enfermagem no contexto hospitalar e domiciliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II – TRAJETÓRIA METODOLÓGICA  

 

Caracterização da Pesquisa 

  

 Trata-se de estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa, do tipo Estudo 

de Caso. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2010), a pesquisa descritiva tem como 

características observar, registrar, analisar e integrar os fatos ou fenômenos, descrevendo 

propriedades ou relações existentes na comunidade sem manipular as variáveis encontradas.  

 O estudo exploratório não requer o teste de hipóteses, ela define objetivos e busca 

informações sobre o assunto do estudo para familiarizar-se com o fenômeno ou adquirir uma 

nova percepção chegando a novas ideias (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2010). 

 Minayo (2007) define pesquisa qualitativa como a que se aplica ao estudo da história 

das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões.  

 Com o intuito de se aproximar da realidade dos clientes, de seus familiares e da equipe 

de enfermagem, para assim descrever as necessidades acerca do cuidado do cliente 

oncohematológico na percepção dos mesmos, optou-se pelo método Estudo de Caso. O estudo 

de caso emerge da vontade de entender fenômenos sociais complexos e favorecer uma 

investigação que preserva as características particulares de determinada realidade, pois busca 

um fenômeno dentro de seu contexto real (YIN, 2010). 

  

A denominação refere-se evidentemente ao estudo de um caso, talvez o de uma 
pessoa, mas também o de um grupo, de uma comunidade, de um meio, ou então fará 
referência a um acontecimento especial, uma mudança política, um conflito...[...]A 
vantagem mais marcante dessa estratégia de pesquisa repousa, é claro, na 
possibilidade de aprofundamento que oferece, pois os recursos se vêem 
concentrados no caso vidado, não estando o estudo submetido às restrições ligadas à 
comparação do caso com outros casos (LAVILLE; DIONNE, 2007, p. 155). 
 
 
 

 Assim, esse é um estudo de caso único com a utilização de mais de uma fonte de 

evidências. O estudo de caso único se justifica quando não existem muitas situações 

semelhantes e/ou quando o mesmo permite o acesso a informações não facilmente disponíveis 

(YIN, 2010). 

 O estudo de caso contém cinco componentes importantes, são eles: questões do 

estudo; suas proposições se houver; sua unidade de análise; a lógica que une os dados às 

proposições; e os critérios para interpretar as descobertas (YIN, 2010, p.42). 
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 Segundo Yin (2010, p. 81), “[...] o pesquisador que opte por utilizar o método estudo 

de caso deve possuir características como: 

� Ser capaz de fazer boas perguntas e interpretar as respostas; 

� Boa ouvinte e não ser enganada por suas próprias ideologias e preconceitos; 

� Ser adaptável e flexível, de forma que as situações recentemente encontradas possam 

ser vistas como oportunidades e não ameaça; 

� Noção clara das questões que estão sendo estudadas;  

� Ser imparcial a noções de preconceito; 

 

Cenário e Participantes da Pesquisa  

  

 O cenário da pesquisa foi a unidade de internação de hematologia de um hospital 

universitário localizado na Cidade de Niterói no Estado do Rio de Janeiro. O local em questão 

é um hospital geral, referência para tratamento ambulatorial quimioterápico, que possui uma 

enfermaria hematológica composta por oito leitos. Esse campo foi escolhido não apenas por 

ser o único hospital universitário da zona metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, mas 

também por ser classificado como única Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (UNACON) com serviço de hematologia nessa mesma zona de abrangência 

(BRASIL, 2009). 

          Considerado um hospital de terciário e quaternário, é uma unidade de saúde de alta 

complexidade de atendimento, referência na zona metropolitana II que engloba os seguintes 

municípios: Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá, 

Entretanto, o hospital também atende a população da Cidade do Rio de Janeiro. Sua área de 

abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes.1 

 Os participantes da pesquisa foram clientes com diagnóstico de leucemia ou linfoma, 

os familiares desses e os membros da equipe de enfermagem lotados na unidade de internação 

de hematologia da referida instituição, cujos critérios de seleção foram: clientes internados na 

enfermaria de hematologia maiores de 18 anos, com capacidade de se comunicar verbalmente; 

familiares presentes na trajetória do cliente internado na enfermaria de hematologia, não 

sendo necessário o vínculo sanguíneo se o sujeito for definido pelo cliente como familiar por 

consideração; membros da equipe de enfermagem lotados na enfermaria de hematologia, 

entre auxiliares, técnicos e enfermeiros, há no mínimo seis meses; e a assinatura do Termo de 

                                                 
1 Assessoria de Comunicação/Hospital Universitário Antonio Pedro. História do HUAP, 2012. 
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Consentimento Livre e Esclarecido. E como critérios de exclusão: pacientes que receberam 

alta hospitalar e/ou foram transferidos no período de coleta de dados, sem a devida finalização 

dos processos de coleta; e membros da equipe de enfermagem afastados e/ou ausentes do 

setor no período de coleta de dados. 

 

Produção de dados 

  

 A coleta de dados foi desenvolvida no período de fevereiro 2013 a maio 2013, em 

duas etapas: observação não participante e entrevistas semi - estruturadas. 

 A aproximação inicial do processo de coleta de dados foi realizada através do estágio 

docência, atividade desenvolvida durante o curso de mestrado acadêmico. O estágio envolvia 

acompanhar os alunos e professores no campo de ensino teórico - prático, observando a rotina 

da enfermaria e, eventualmente, presenciando as discussões dos casos clínicos com a equipe 

médica e os enfermeiros da unidade. Essa atividade permitiu aproximação com o cenário e os 

possíveis participantes do estudo. 

 

A observação não participante 

   

 Na observação não participante o pesquisador não participa efetivamente na realidade 

estudada, entra em contato sem integrar-se a ela. Utiliza instrumento para coleta dos 

fenômenos observados (MARCONI; LAKATOS, 2011). A observação objetivou acesso aos  

participantes do estudo, bem como descrever a dinâmica do setor, sua estrutura física e 

administrativa na qual ocorre a assistência aos clientes hospitalizados e os registros foram 

realizados em diário de campo, utilizando como referência um roteiro de observação 

(APÊNDICE D). No total foram realizadas 42 horas de observação. 

 

As entrevistas semi- estruturadas 

 

 Para Yin (2010), as entrevistas são as fontes de informação mais importantes para o 

estudo de caso; as entrevistas permitem indagar informações chave sobre as situações em que 

os participantes expressem suas próprias interpretações dos acontecimentos. 

 Nessa pesquisa as entrevistas visaram aprofundar as questões de pesquisa e captar o 

ponto de vista dos participantes acerca da temática investigada, usando como referencia 

roteiros (APÊNDICES A,B,C). 
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 As entrevistas foram realizadas após os devidos esclarecimentos aos participantes 

sobre os objetivos da pesquisa e orientações quanto a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APENDICES E, F, G). O momento de realização das entrevistas foi 

definido pelos próprios participantes. Para preservar a integralidade dos discursos as 

entrevistas foram gravadas em aparelho digital MP4 e tiveram média de duração entre 30 a 40 

minutos.   

  

Organização e Análise das informações: 

  

 Os registros do diário de campo foram digitados e as entrevistas transcritas e, para 

preservar a identidade dos participantes, foram usadas consoantes seguidas de número arábico 

da sequência das entrevistas, sendo a consoante P (clientes); F (familiares); E (equipe de 

enfermagem). 

 Em seguida as informações foram submetidas à análise temática que, segundo Minayo 

(2007, p. 316), “[...] consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico 

visado”. 

 A análise temática das informações seguiu as três etapas preconizadas por Minayo 

(2007) que são: pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. A primeira etapa de pré-análise consiste na escolha dos documentos, retomada 

dos objetivos da pesquisa. Na exploração do material o investigador busca por categorias que 

são expressões ou palavras significativas, é uma operação classificatória que visa alcançar o 

núcleo de compreensão.  Na última etapa o investigador propõe inferências e realiza 

interpretações inter-relacionando-as com a teoria desenhada inicialmente ou descobrindo 

novas dimensões teóricas. 

 A análise temática das informações elucidou as necessidades dos clientes 

oncohematológicos hospitalizados na perspectiva dos clientes, dos familiares e dos membros 

da equipe de enfermagem. Assim, a partir da identificação dos temas e subtemas comuns 

emergentes das respectivas falas foram elaboradas as seguintes categorias: “Olhares sobre as 

necessidades do cliente oncohematológico” e “As Necessidades do cliente oncohematológico 

hospitalizado e o cuidado de enfermagem”. 
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Aspectos Éticos 

  

 Conforme preconizado na Resolução 466\12 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, 

o Projeto de Pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da instituição e 

aprovado sob o Parecer 144.119 e CAAE: 04583812.4.0000.5243 (ANEXO A). Todos os 

participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e esclarecido, após 

orientações sobre sua contribuição, seus direitos e os objetivos da pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III – CONHECENDO O CENÁRIO DO ESTUDO  

 

História e descrição do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

 

 A história de Niterói relata que em 1573 o índio Araribóia conquistou a cidade, na 

época conhecida como São Lourenço dos Índios. O desenvolvimento da cidade veio com a 

chegada da família real no Brasil, quando D. João VI escolheu São Domingos para 

localização de seu sítio de lazer e, nesse momento o comércio e a navegação progrediram. 

Pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, em 1903, Niterói é posta como capital do 

Estado do Rio de Janeiro, então em processo de expansão. Tem-se, que a partir de 1940, 85% 

da população habitava domicílios urbanos. Em 1980, a população já se encontrava totalmente 

urbanizada.2  

 O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) foi fundado em 1951, naquele 

momento conhecido como Hospital Municipal Antônio Pedro, homenagem ao clínico-geral 

Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da Faculdade Fluminense de Medicina, que se 

dedicou aos estudos de doenças infecciosas. Os custos do hospital eram sanados por 

investimento da prefeitura e pela cobrança dos serviços médicos prestados, porém, em 1957 , 

a prefeitura proibiu a cobrança pelos serviços e, em um período de 8 meses, o hospital fechou 

por falta de recursos financeiros. 

 Em 1961 ocorreu o incêndio do Gran Circus Americano, com cerca de 400 vítimas 

sendo grande parte de crianças e, na ocasião, o hospital reabriu pela necessidade emergencial 

e, como a cidade necessitava de um hospital de grande porte houve interesse para mantê-lo 

aberto, porém não foi o suficiente para mantê-lo pois a falta de fundos financeiros permanecia 

e, em menos de 1 ano, o Hospital Municipal foi fechado novamente.  

 No ano de 1964 aconteceu a mobilização dos estudantes de medicina e a prefeitura de 

Niterói cedeu o Hospital para Universidade Federal Fluminense, transformando-o no atual 

Hospital Universitário Antonio Pedro.3, principal campo de ensino dos cursos de graduação, 

especialização na área de saúde além de oferecer programas de residência médica e 

multiprofissional na área de saúde da Universidade.  

 O HUAP possui 280 leitos, sendo, que 62 leitos encontram-se momentaneamente 

indisponíveis, por questões de reorganização administrativa. Atualmente o hospital apresenta 

                                                 
2 Informações fornecidas em: http://www.niteroitv.com.br/guia/niteroi_historia.asp. 
3  Assessoria de Comunicação/Hospital Universitário Antonio Pedro. História do HUAP, 2012. 
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um projeto de reforma em andamento, para melhor adequação da infra-estrutura visando 

potencializar a qualidade do atendimento4. O quadro I apresenta a estrutura física e 

organização atual do HUAP. 

QUADRO I: Estrutura Física do Hospital Universitári o Antonio Pedro (HUAP)5 
TÉRREO Atendimento ambulatorial das diversas especialidades médicas; ambulatório de 

curativos; ambulatório de quimioterapia, banco de sangue; Emergência referenciada por 
meio da Autorização de Internação Hospitalar (AIH): 5 leitos masculinos, 5 leitos 
femininos, 4 leitos da hipodermia e 6 leitos pediátricos 

2º ANDAR Setor de  Infectologia – DIP com 11 leitos; Centro de diálise. 
3º ANDAR Centro de Tratamento Intensivo – CTI : 8 leitos 

Unidade coronariana – 7 leitos 
4º ANDAR - Hematologia: 4 leitos femininos e 4 masculinos 

- Ortopedia/Traumatologia: 9 masculinos e 4 femininos 
- Urologia: 7 leitos masculinos  

5º ANDAR - Neonatologia (localizada temporariamente no 5º andar devido às obras, mas, pertence 
ao 8º andar): 3 leitos berçario; 8 leitos de unidade intermediária; 7 leitos de UTI 
neonatal. 
- Oftalmologia: 3 leitos masculinos e 3 leitos femininos 
- Pediatria: 12 leitos 

6º ANDAR - 6º andar = internação masculina 
- Cardiologia: 4 leitos 
- Cirurgia Geral: 7 leitos 
- Cirurgia Plástica: 1 leito  
- Cirurgia Torácica: 2 leitos  
- Cirurgia Vascular: 2 leitos  
- Clínica Médica: 6 leitos  
- Endocrinologia: 1 leito  
- Gastroenterologia: 2 leitos  
- Nefrologia: 2 leitos 
- Neurocirurgia: 5 leitos 
- Neurologia: 2 leitos 
- Pneumologia: 2 leitos  
- Reumatologia (os leitos fazem parte da clínica médica) 
- Dermatologia: 1 leito  

7º ANDAR - 7º andar = internação feminina 
- Cardiologia: 4 leitos 
- Cirurgia Geral: 4 leitos  
- Cirurgia Plástica: 2 leitos 
- Cirurgia Torácica: 1 leito 
- Cirurgia Vascular: 1 leito 
- Clínica Médica: 5 leitos 
- Endocrinologia: 1 leito 
- Gastroenterologia: 3 leito 
- Ginecologia: 4 leitos 
- Nefrologia: 3 leitos  
- Mastologia: 2 leitos 
- Neurocirurgia: 2 leitos  
- Neurologia: 2 leitos 
- Pneumologia: 2 leitos 
- Reumatologia (os leitos fazem parte da clínica médica) 
- Dermatologia: 1 leito  

8º ANDAR - Obstetrícia: 14 leitos 
Fonte: elaborado por VIEIRA G.B.; ESPÍRITO SANTO, F.H., 2013. 

                                                 
4 Informações coletadas com a Diretoria de Enfermagem do HUAP em: 14/11/2013. 
5 Quadro elaborado a partir de informações da Diretoria de Enfermagem do Hospital Universitário Antonio 
Pedro em 14-11-2013. 
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Em 2009, foi publicada a Portaria n° 62, de 11 de Março de 2009 (BRASIL, 2009), 

que estabelece o HUAP como uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (UNACON) com serviço de hematologia. Tal unidade deve ter obrigatoriamente 

serviços de cirurgia geral, pediátrica e serviço de hematologia com quimioterapia para adultos 

e crianças. 

 

A enfermaria de Hematologia  

  

 A enfermaria de Hematologia está localizada no quarto andar do referido hospital. O 

ambiente da enfermaria permite iluminação com luz solar, janelas sem cortinas e sem 

mecanismos para redução da claridade. O local separado por paredes incompletas, em um 

total de 5 divisões: 1º - possui um leito, para clientes que precisão ser mantidos em precaução  

com isolamento ou graves, com três janelas grandes e uma televisão; 2º - possui três leitos 

destinados a pacientes do sexo masculino, com duas janelas grandes, um aparelho de televisão  

3º - destinada para a equipe multiprofissional, com geladeira para conservação de água dos 

pacientes e alimentos permitidos pelo serviço de nutrição, estantes com impressos, mesa 

redonda com quatro cadeiras, mesa retangular com dois bancos longos, um de cada lado 

maior da mesa, armário de metal de 8 portas; 4º - quatro leitos destinados a pacientes do sexo 

feminino, com duas janelas grandes. As divisões 1,2,4 possuem ventiladores de teto. Na 5º 

divisão da enfermaria há armários de metal para uso pessoal da equipe e entrada para o quarto 

de descanso. Todas as enfermarias possuem ventiladores no teto e as janelas são altas e não 

lacradas. 

 Os leitos possuem uma distância superior a 1 metro entre eles, todos com controle 

eletrônico. É permitida a permanência de acompanhantes, porém não foi observado local e/ou 

acomodações para descanso dos mesmos. Os pacientes ficam em suas enfermarias, saindo 

para ir ao banheiro e realização de exames. Na entrada de cada enfermaria há saboneteira com 

álcool gel, lavatório para as mãos no posto de enfermagem, na sala de medicação e na sala de 

procedimentos.  

 O setor possui bom aspecto de limpeza e ventilação, com ruídos próprios do setor. No 

hall do elevador,de entrada no andar, há uma mesa com uma funcionária da segurança 

controlando o acesso de pessoas as enfermarias 

 O posto de enfermagem é localizado em frente ao corredor de acesso à enfermaria. No 

posto há local para os prontuários, sala de medicação e sala de exames. No corredor de acesso 

as enfermarias existem armários para os pacientes, balança digital e prateleiras com bombas 
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infusoras fora de uso. As lixeiras também são localizadas no corredor de acesso com 

identificação de lixo infectante e comum. 

 O setor conta com serviços de apoio da farmácia central, setor de quimioterapia, 

patologia, hemoterapia e exames localizados nos andares próximos, cujos funcionários são 

responsáveis pelos suprimentos à referida unidade. 

 Ao corredor da enfermaria existe um banheiro adaptado para usos dos pacientes. 

Existem quatro sanitários, sendo três com portas e um sem porta, esse último possui maior 

metragem para acesso de cadeirantes. No local têm três boxes com chuveiros sem portas e 

dois com portas.  

 O único bebedouro da enfermaria é localizado dentro do posto de enfermagem. O 

serviço de nutrição e copa controlam o fornecimento de água mineral e alimentação aos 

clientes internados na enfermaria.  

 A equipe de enfermagem da unidade é composta por 20 funcionários (7 enfermeiros, 

11 técnicos de enfermagem, 2 auxiliares de enfermagem), sendo no serviço diurno 1 

enfermeiro plantonista, 2 técnicos e/ou auxiliares de enfermagem plantonistas, 1 enfermeira 

rotina (chefe do setor), 1 auxiliar de enfermagem diarista responsável pela arrumação e 

reposição do material no setor. O serviço de rotina funciona de segunda a sexta de 7 às 13 

horas. A equipe de serviço noturno é composta por 1 enfermeiro plantonista e 2 técnicos e/ou 

auxiliares de enfermagem plantonistas. O regime de plantão é 12 horas de trabalho e 60 horas, 

diurno e noturno. 

 O setor recebe acadêmicos de enfermagem, medicina e psicologia, além de residentes 

dos programas de residência medica e residência multiprofissional em saúde, área de 

oncologia, com profissionais das áreas de enfermagem, farmácia, nutrição, educação física e 

serviço social. Toda semana é programada a discussão de casos clínicos dos clientes 

internados, com a participação de acadêmicos de medicina e enfermagem, residentes de 

medicina e enfermagem da área de oncologia do programa de residência multiprofissional em 

saúde com a coordenação do Chefe Médico e participação da Chefia de Enfermagem do setor. 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conhecendo os Participantes... 

 

Clientes Oncohematológicos  

  

 Participaram da pesquisa nove clientes, dos quais cinco mulheres e quatro homens 

sendo que: dois tinham entre 70-79 anos, um de 65 anos, três com idades entre 50-59 anos, 

um de 48 anos, um com 30 anos e um com 25anos. 

Todos os clientes têm filhos, exceto um, cujo único filho faleceu. Quanto ao estado 

civil, seis  são casados, um com união estável, um é viúvo e um solteiro.  

O vínculo familiar fortalece e representa uma fonte de apoio durante o tratamento já 

que os familiares, em geral, incentivam o cliente a continuar mesmo com as reações adversas 

do tratamento, evidenciando a importância do familiar na aceitação do tratamento pelo cliente 

com câncer (BARRETO; AMORIM, 2010).  

 Em relação à escolaridade, quatro tinham ensino básico incompleto, um ensino básico 

completo, um ensino médio incompleto, um ensino médio completo e dois sem escolaridade.  

 Em estudo realizado com pacientes atendidos na farmácia ambulatorial do INCA foi 

observado uma baixa adesão ao tratamento com quimioterápicos orais, as conclusões que 

explicaram esse fato foram: o tempo de tratamento e a baixa escolaridade, ressaltando que os 

pacientes precisam de mais orientações para prosseguir com o tratamento (VELOSO et al., 

2011). 

 Quanto ao diagnóstico médico, quatro tinham leucemia mielóide crônica (LMC), dois  

leucemia linfoide aguda (LLA), dois leucemia mielóide aguda (LMA) e um linfoma de 

Hodgkin (LH). Todos os clientes realizavam tratamento com quimioterapia antineoplásica. 

A incidência da leucemia (localização primária), de acordo com o INCA (2011), no 

Estado do Rio de Janeiro é maior em homens, sendo 430 casos a cada 100.000 habitantes 

(décimo terceiro mais incidente) e 410 casos a cada 100.000 habitantes mulheres (décimo 

quinto mais incidente). O linfoma não Hodgkin (LNH) apresenta maior incidência que a 

leucemia, 610 casos em 100.000 homens (décimo mais incidente junto ao câncer de laringe) e 

600 casos em 100.000 mulheres (décimo segundo mais incidente). Entretanto, nesse estudo 

houve mais clientes com leucemia do sexo feminino. 

A LMA afeta todas as faixas etárias com incidência máxima aos 60 anos e é a 

leucemia da linhagem mielóide mais comum. A LMC é rara em menores de 20 anos e a idade
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média no diagnóstico é entre 40 - 50 anos. A LLA é mais comum em crianças jovens, sendo 

rara, após os 15 anos de idade. A doença de Hodgkin é rara tendo grande taxa de cura e possui 

dois picos de incidência: no início dos 20 anos e após os 50 anos (SMELTZER; BARE, 

2009). 

Nesse estudo os sujeitos portadores da LMA foram dois e estão com 30 e 56 anos. 

Quatro clientes possuem LMC com 48,65,70 e 75 anos. Os casos de LLA são dois, um cliente 

com 25 anos e um com 55 anos. E o sujeito (1) com LH esta com 55 anos. 

Outras doenças associadas foram relatadas por seis clientes são elas a hipertensão 

arterial, a síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), a miocardiopatia dilatada, o 

diabetes mellitus tipo II, a hepatite C e a má formação congênita neuromotora.  

 Como motivos da internação: quatro clientes estavam com infecção, dois internaram 

para dar continuidade ao tratamento com quimioterapia antineoplásica, um estava com 

hepatite medicamentosa, um apresentava infecção e sangramento pulmonar e um tinha 

complicação dos sistemas hepático e renal. 

 Os participantes em tratamento com antineoplásicos precisam de uma enfermagem 

atenta às limitações e complicações provocadas pelo tratamento além do medo da morte 

gerando sofrimento. A enfermagem pode permanecer ao lado do cliente proporcionando bem 

estar e melhoria da qualidade de vida (DOMINGUES, 2010). 

 Apenas um dos clientes não deambulava, sendo cadeirante antes do diagnóstico da 

doença oncohematológica e dois afirmaram deambular com dificuldade. Nas atividades de 

vida diária, cinco disseram que conseguem realizá-las sozinhos sem dificuldade, dois 

precisavam de ajuda para realizá-las e dois realizavam com dificuldade. Tais dados apontam 

para a necessidade de alguém para auxiliar nas atividades, durante o processo de 

hospitalização. 

 Considerando que há uma diversidade nas condições clínicas que podem indicar 

diferentes necessidades entre os clientes, cabendo à enfermagem ampliar o olhar, 

exemplificando o cliente mais jovem não necessariamente é aquele que possui maior 

independência das suas atividades diárias, enquanto a cliente cadeirante mostrou-se ativa e 

disposta para realizar as suas atividades. O quadro que o cliente apresenta no momento da 

internação é o que deve nortear a assistência de enfermagem, ou seja, frente as suas 

necessidades, o que implica em estabelecer um planejamento com as etapas a serem 

desenvolvidas e as metas a serem atingidas junto durante sua hospitalização. 
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Familiar do cliente 

  

 Participaram do estudo oito familiares dos clientes, dos quais: seis são mulheres e dois 

são homens. Quanto ao grau de parentesco: uma amiga próxima, três filhos (duas mulheres e  

um homem), três conjugues (esposo ou esposa, companheiro) e uma tia. As idades dos 

familiares variaram, sendo três entre 50 – 59 anos, dois entre 40-49 anos e dois entre 30-39 

anos. Em relação à moradia, dois residem com os clientes, quatro moram próximos aos 

mesmos e dois habitam distantes da residência do cliente. 

 Apesar das mudanças sociais referentes ao papel da mulher na sociedade, percebe-se 

que os familiares do gênero feminino ainda predominam no ambiente hospitalar 

acompanhando o cliente em tratamento, tentando conciliar com o trabalho, filhos e outras 

responsabilidades o que pode ser fator desencadeador de maior desgaste físico e emocional 

das mesmas.  

 Historicamente a mulher mantém o papel de cuidadora da família, pois na formação da 

estrutura social a mulher assumia a responsabilidade de cuidar dos filhos e marido, porém 

hoje a mulher também tem o papel de provedora financeira da unidade familiar, papel antes  

associado ao gênero masculino (SOUZA, 2011).  

 A maior parte dos familiares, seis têm filhos, todos adolescentes ou jovens adultos. 

Apenas dois familiares afirmaram ter história de câncer na família, sendo de tumores sólidos 

(câncer de mama e pulmão). Quanto à escolaridade, dois têm ensino superior completo, três 

ensino médio completo, um ensino básico completo e um ensino básico incompleto. No geral 

o nível de escolaridade dos familiares foi maior se comparado ao dos clientes, o que pode 

influenciar na forma como eles internalizam e compreendem as orientações fornecidas pela 

equipe. 

 A enfermagem deve preocupar-se em respeitar e compreender as características 

sociais, culturais e econômicas dos indivíduos foco do cuidado (KESSLER; KRUG, 2012). 

Assim como planejar suas ações e orientações de forma a ultrapassar possíveis barreiras na 

compreensão de alguns temas, utilizando estratégias que favoreçam a troca e assimilação de 

informações e orientações desenvolvidas junto à família e clientela.   

 Logo, a importância de conhecer as experiências e dúvida dos sujeitos sobre a 

hospitalização, a doença e as formas de tratamento e cuidado, que são influenciadas por sua 

cultura e seu meio social. Isso porque as características individuais dos familiares, bem como 

escolaridades e relação interpessoal com o cliente enfermo, podem interferir na continuidade 

e/ou adesão ao tratamento repercutindo diretamente na vida dos clientes e dos seus familiares. 
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Equipe de Enfermagem 

  

 A equipe de enfermagem do setor é composta por sete enfermeiros, onze técnicos de 

enfermagem e dois auxiliares de enfermagem. Devido a dificuldade na disponibilidade de 

tempo dos participantes para agendamento das entrevistas, esse estudo teve nove 

representantes da equipe de enfermagem. Quanto à categoria profissional: dois são auxiliares 

de enfermagem, dois são técnicos de enfermagem e cinco são enfermeiros. Entretanto, os dois 

técnicos de enfermagem possuem ensino superior completo e um auxiliar, tem ensino médio 

completo com técnico de enfermagem. Além da graduação em enfermagem, uma auxiliar 

possui formação em serviço social. 

 Em relação ao sexo: dois são homens e sete são mulheres, ratificando que na 

enfermagem ainda predomina o sexo feminino. Com relação à faixa etária um tem 29 anos; 

dois com idades entre 30-39 anos, dois com 40-49 anos e quatro com idade entre 50-59 anos. 

 Quanto ao tempo de atuação no setor a maioria tinha menos de 10 anos sendo, dois 

com período de 6 meses a 1 ano, quatro  de 3-5 anos, três  de 8-10 anos. Quanto ao tempo de 

atuação com pacientes oncológicos: um com 6 meses a 1ano, um com 1-3 anos, um com 3-5 

anos, um com 5-8 anos, três com 8-10 anos, um com mais de 10 anos e um com mais de 20 

anos. Todos têm o vínculo de estatutário com a instituição. 

 Quanto a qualificação profissional, quatro dos sujeitos (enfermeiros) possuem 

especialização, desses: três na área de oncologia, um nos moldes de residência em oncologia e 

dois com pós-graduação em hematologia. Sete dos sujeitos já tiveram experiências familiares 

com clientes oncológicos, sendo um  com neoplasia hematológica. 

 Os clientes com câncer demandam conhecimentos específicos por parte dos 

profissionais, contudo as grades curriculares existentes ainda não favorecem uma boa 

formação na área de oncologia (CALIL; PRADO, 2009). O profissional deve ser valorizado e 

estimulado para realizar atualizações e capacitações no seu exercício profissional, levando 

assim a maior qualidade na assistência de enfermagem (BRASIL, 2012). 

 A estabilidade do vínculo empregatício mostra que há possibilidade de manter 

recursos humanos por um longo período no setor, facilitando o aprimoramento da assistência 

e diminuindo os riscos do rodízio com profissionais não qualificados para o atendimento  

específico dessa clientela. A predominância de grande tempo de atuação com clientes 

oncológicos expressa um conjunto de conhecimentos e experiência prática com essa clientela. 

 A busca pela sua capacitação vinda dos próprios profissionais leva a sua melhor 
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capacitação e preparo para exercer a assistência de enfermagem e melhor atender as 

necessidades dos clientes, tal fato ressalta a qualificação da equipe do setor. 

 Para Espírito Santo e Porto (2008, p.99): 

 
O cuidado de enfermagem possui em sua estrutura um conhecimento formalizado que 
advém da educação profissional, cujas bases estão em conhecimentos de outras áreas, 
e um conhecimento que provém da prática assistencial, através de experiências 
acumuladas no cotidiano profissional.  
 
 
 

 No cotidiano da prática de enfermagem no cenário hospitalar ao cliente oncológico é 

fundamental desenvolver estratégias e conhecimentos que viabilizem a identificação de 

elementos relacionados ao contexto do cuidado que prevê um ambiente seguro e acolhedor 

que favoreça sua recuperação e tratamento 

 Portanto, pensar no contexto que envolve o cuidado ao cliente oncohematológico 

hospitalizado implica antes em reconhecer sua singularidade e suas necessidades aqui 

investigadas na perspectiva do próprio cliente, do seu familiar e dos membros da equipe de 

enfermagem,  

 

 
Olhares sobre as necessidades do cliente oncohematológico 
 
  

 Os discursos dos participantes de pesquisa elucidaram as necessidades dos clientes 

oncohematológicos hospitalizados em três perspectivas: do cliente, da família e dos membros 

da equipe de enfermagem. Abaixo foi elaborado um quadro para apresentar as necessidades 

segundo os participantes da pesquisa e facilitar a visualização e compreensão das 

necessidades de cuidado apontadas pelos mesmos. 
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Figura 01 : Necessidades de cuidado do cliente oncohematológico hospitalizado, 2013 
AS VISÕES SOBRE AS NECESSIDADES DE CUIDADO DO CLIENTE 

ONCOHEMATOLÓGICO HOSPITALIZADO 
Visão do cliente Visão da família Visão da equipe de 

enfermagem 
 
 
 
 
 
CONFORTO          ------------------- CONFORTO 

 
PRIVACIDADE         ------------------- PRIVACIDADE 

MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS    -------------------- 

ORIENTAÇÕES AOS 
CLIENTES 

        ------------------ ORIENTAÇÃO AOS 
CLIENTES 

ESPIRITUALIDADE E FÉ ESPIRITUALIDADE E FÉ      ------------------ 

APOIO EMOCIONAL APOIO EMOCIONAL APOIO EMOCIONAL 

   ----------------------- ACEITAÇÃO ACEITAÇÃO 

PACIÊNCIA PACIÊNCIA       --------------------- 

BOA INFRAESTRUTURA 
HOSPITALAR 

      
     ----------------------- 

BOA 
INFRAESTRUTURA 
HOSPITALAR 

AUTOCUIDADO      AUTOCUIDADO AUTOCUIDADO 

      -------------------     ------------------------ ORIENTAÇÃO AOS 
FAMILIARES 

      --------------------     ----------------------- EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

Fonte: elaborado por VIEIRA G.B.; ESPÍRITO SANTO, F.H., 2013. 

  

 As necessidades apontadas abrangem as macroesferas das necessidades humanas 

básicas do paciente indicadas por Wanda Horta (1979), e realizando a aproximação das 

necessidades com sua teoria: o nível psicobiológico inclui as necessidades de cuidado: 

conforto, medicamentos, boa infraestrutura hospitalar, autocuidado, orientação aos familiares, 

orientações para o cliente e da equipe multiprofissional; o nível psicossocial envolve as 

necessidades de privacidade, apoio emocional, paciência, aceitação e apoio familiar; no nível 

psicoespiritual está à necessidade de espiritualidade e de fé. 

 



 

Figura 02: Correlação das necessidades apontada pelos sujeitos de pesquisa com conc
utilizado por Wanda Horta.
 

Fonte: elaborado por VIEIRA G.B.

  

 Outra macroesfera utilizada por Wanda Horta foi a pirâmide de Maslow, dividida em 5 

níveis: 1º nível : necessidades fisiológicas que engloba alimentação, homeostase, água, 

oxigênio, conforto físico, lazer, descanso, sono, sexo, excreção etc
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oxigênio, conforto físico, lazer, descanso, sono, sexo, excreção etc; 2º nível: necessidade de 

segurança envolvendo bens, amparo legal, trabalho, estabilidade, orientação etc; 3º nível: 

necessidade de amor onde está a amizade, família, interação com o grupo, intimidade sexual; 

4ºnível:  necessidade de estima abarcando o respeito a si e aos outros, reconhecimento, 

confiança, conquista; 5ºnivel:  necessidade de auto-realização incluindo participação nas 

decisões, desafios complexos, autonomia entre outros (HORTA, 1979). 

Assim, é possível olhar as necessidades de cuidado apontadas pelos sujeitos dessa 

pesquisa, acomodando cada uma dentro dos grupos descritos acima. A

medicamentos e da equipe multiprofissional estão no nível fisiológico, pois se 

relacionam com o reequilíbrio do corpo físico e bem-estar.  

A necessidade de orientação pode ser avaliada em dois grupos ao mesmo tempo, tanto 

, pois, reflete a segurança nas ações dos familiares e dos próprios 

clientes e no nível fisiológico, quando se entende que as orientações também

manutenção adequada para reestabelecer o físico. No nível amor se encontra o apoio 

emocional ao cliente realizado pelos familiares, amigos e os profissionais.  A necessidade de 

Nível 
psicobiológico

Nível 
psicossocial 

Nível 
psicoespiritual 

•Conforto

•medicamentos

•boa infraestrutura hospitalar

•autocuidado

•orientação aos familiares e aos cliente;

•equipe multiprofissional

•privacidade;

•apoio emocional;

•Paciência;

•aceitação;

•apoio familiar;

•espiritualidade 

•Fé

•religiosidade

51 

Figura 02: Correlação das necessidades apontada pelos sujeitos de pesquisa com conceito 

 

Outra macroesfera utilizada por Wanda Horta foi a pirâmide de Maslow, dividida em 5 

níveis: 1º nível : necessidades fisiológicas que engloba alimentação, homeostase, água, 

; 2º nível: necessidade de 

segurança envolvendo bens, amparo legal, trabalho, estabilidade, orientação etc; 3º nível: 

necessidade de amor onde está a amizade, família, interação com o grupo, intimidade sexual; 

speito a si e aos outros, reconhecimento, 

realização incluindo participação nas 

 

tadas pelos sujeitos dessa 

ro dos grupos descritos acima. As necessidades de 

a equipe multiprofissional estão no nível fisiológico, pois se 

A necessidade de orientação pode ser avaliada em dois grupos ao mesmo tempo, tanto 

, reflete a segurança nas ações dos familiares e dos próprios 

clientes e no nível fisiológico, quando se entende que as orientações também refletem a 

manutenção adequada para reestabelecer o físico. No nível amor se encontra o apoio 

emocional ao cliente realizado pelos familiares, amigos e os profissionais.  A necessidade de 

boa infraestrutura hospitalar

orientação aos familiares e aos cliente;

equipe multiprofissional



52 
 

boa infra- estrutura também engloba dois níveis o da segurança e do fisiológico, já que a 

estrutura está ligada a segurança, proteção no meio hospitalar e o ambiente restaurador. O 

autocuidado no nível fisiológico e da auto-realização, pois, é o cuidado do cliente com o 

próprio corpo que caracteriza a autonomia das decisões do seu cuidado. 

 No total foram encontradas doze (12) necessidades de cuidados do cliente, dessas 

apenas três (3) foram comuns nas visões de clientes, familiares e membros da equipe de 

enfermagem. Outro ponto observado, é que as visões de uma mesma necessidade podem ter 

compreensões iguais ou diferentes, no que se refere ao seu significado, para cada sujeito. 

 Quando os clientes e os familiares falaram da necessidade de um cuidado profissional, 

eles se referem não apenas a uma equipe focada no diagnóstico e tratamento das complicações 

e sintomas, eles apontaram um tratamento inclui uma equipe atenciosa, preocupada, prestativa 

e paciente. Tal fato aponta para a importância da humanização da assistência como 

facilitadora da adaptação, da aceitação e da confiança no tratamento por parte dos clientes e 

seus familiares.  

 O enfermeiro deve inteirar-se das vivências não só do cliente, mas, também, do 

familiar cuidador e compreender os problemas enfrentados por ele, de modo que possa 

organizar intervenções num contexto sistêmico, valorizando todas as instâncias - físicas, 

emocionais, sociais, culturais, espirituais e éticas (SALES et al., 2010).  

  

 
Do jeito que está indo, está ótimo, está ótimo mesmo...toda hora tem gente aqui, 
fazendo carinho perguntando, não a deixam sozinha, estão vendo o remédio, não 
param...aqui é o único lugar que vim e gostei mesmo. Aqui toda hora tem gente pra 
dar atenção. (F8) 
 
Tendo paciência, muita paciência, porque doente é “fogo”...é teimoso. Eu sou... eu 
sou muito teimosa, se que quero uma coisa eu quero, quero e brigo, chamo médico, 
chamo enfermeiro, chamo chefe... chamo mesmo. (P7) 
 

 

 Os familiares reconhecem a importância da equipe de saúde em todo o processo de 

aceitação da doença e do tratamento e percebe-se que para enfrentar a doença a família vai 

aceitando ajuda, também buscando apoio com a comunidade, com a igreja, com as 

instituições envolvidas (FERREIRA, 2010). 

 O discurso da equipe de enfermagem reconhece a necessidade do cuidado 

humanizado, entretanto as falas dos membros da equipe de enfermagem evidenciam mais os 

cuidados técnicos sobre os aspectos físicos relacionados a doença e ao tratamento como a 

necessidade de atentar para sinais de infecção, sangramentos, cuidados na administração de 
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antineoplásicos, cuidados nas transfusões, prevenção de infecção, cuidados na manipulação de 

cateteres. 

 
Acho  que a manipulação é diferente, têm os cateteres, as transfusões. Os cateteres 
tem que ter o cuidado na manipulação, na hora do medicamento tem que passar 
álcool 70% no circuito...cuidado com as obstruções. (E3) 
 
(...) cuidados com o risco de infecção é grande, o risco de sangramento é grande. 
(E7) 
 
Bem, a gente tem a quimioterapia, então tem todos os cuidados inerentes à 
quimioterapia, administração, tempo de infusão dos quimioterápicos, acesso que 
vai utilizar, tem isso. (E9) 
 
 

 A partir da literatura podemos concluir que os profissionais de saúde, onde se inclui a 

enfermagem, devem se preocupar em estender sua atenção para o cliente e sua família 

preocupando-se em conciliar o suporte emocional, avaliar o conhecimento da família e do 

cliente, esclarecendo dúvidas e orientando para os cuidados necessários fora do ambiente 

hospitalar, onde o cliente não tem o suporte da rede formal no seu cotidiano fora da 

hospitalização. 

 Apesar dos discursos, dos participantes da equipe de enfermagem serem, 

predominantemente, voltado às técnicas e procedimentos, durante a observação foi possível 

perceber que a equipe intervém quando um cliente encontra-se triste e introspectivo, há um 

olhar atento quando o cliente não interage com os outros e compreensão quando o mesmo não 

é receptivo e as vezes ate agressivo demonstrando que há respeito com o momento que o 

cliente está vivendo. Além disso, nos discursos dos familiares e clientes surge esse aspecto do 

cuidado da equipe de enfermagem. O profissional também verbalizou que há um desejo de 

poder dar uma maior atenção a cada paciente, porém a estrutura dos recursos humanos nem 

sempre possibilita isso. 

 Em estudo realizado com enfermeiros que atuam na área de oncologia foi evidenciado 

que esses profissionais se preocupam para além das técnicas e assim esse cuidar envolve a 

habilidade de escutar, falar e perceber, como essa prática é importante e complementar ao 

conhecimento técnico-científico (SALIMENA et al., 2013) 

 O cliente hospitalizado sente falta de poder realizar suas atividades de higiene diária 

com privacidade, o que nos remete a idéia também de conforto que tem relação direta com as 

condições de infraestrutura hospitalar. A equipe ainda relaciona essas necessidades à 

permanência de acompanhantes, já que rotineiramente ocorre do acompanhante do sexo 



54 
 

masculino querer permanecer na enfermaria feminina e vice-versa, isso influência na vontade 

dos clientes quererem permanecer com seu familiar no ambiente hospitalar. 

 
Estou necessitando mesmo é de um banheiro, aqui são homens e mulheres juntos, 
às vezes está cheio de homens lá (...) homem suja muito, tinha que ser separado, 
não consigo usar o banheiro direito, é muito difícil, tenho que ficar com esse 
“negócio” aqui (apontou para comadre) porque não dá tempo de esperar, quando 
tento esperar acabo fazendo um pouco na calcinha aí tomo banho é ruim ficar com 
cheiro ruim de urina. (P1) 
 
Como a gente sempre tem acompanhante, esses quartos individualizados seriam 
bons porque eu não precisaria ficar pedindo para a noite não ficarem homens na 
enfermaria feminina, iriam poder ficar as pessoas que pudessem e quisessem ficar, 
para não tirar o direito dessa pessoa ficar com o familiar porque as outras 
pacientes ficam incomodadas com um homem na enfermaria. (E9) 
 
No outro dia o sol estava em cima do sr. J.P. falei com a V., não pode o sol em 
cima do paciente, antigamente tinha cortina, tiraram e falaram que não pode , mas 
tem que ter uma solução, não pode por causa disso e daquilo, mas qual é a 
solução? , tem que dar outra opção. (E3) 

 

 

 Os clientes possuem direitos de privacidade como qualquer outro indivíduo, estar no 

ambiente hospitalar não retira esse direito, pelo contrário, quando o paciente consegue 

estabelecer um pouco de território que permita exercer sua privacidade pode ser um ponto 

positivo para sua sensação de bem-estar (FORATORI, et al. 2012). 

 Quanto à presença do familiar no cenário hospitalar, ela propicia uma aproximação 

com o ambiente do qual ele se encontra afastado, assim como pela percepção da morte a 

proximidade com um familiar atento a seu bem estar remete também a uma sensação de 

segurança. A percepção do paciente sobre sua própria finitude fica evidente na fala do 

familiar. 

 
Mas, eu acho que no fundo, no fundo, é como se fosse uma criança que a mãe 
coloca no colo entendeu e ela confia... A mesma coisa é ele, ele está nas mãos dos 
médicos e ele esta confiando nos médicos, ele confia no tratamento que ele tem 
aqui, mas ao mesmo tempo (entrevista faz expressão negativa, dando a entender que 
apesar de ter esperanças o paciente acha que vai morrer). (F3) 

  

 

 O diagnóstico e o tratamento do paciente com câncer propiciam a manifestação da 

expectativa de estar hospitalizado, do tratamento, da ausência da família, do significado do 

adoecer e do processo de hospitalização, seus receios quanto a possíveis sequelas.  

 Ainda em relação à infraestrutura, a equipe de enfermagem foca nas condições do 

ambiente e a relação que ele pode ter com os riscos de infecção cruzada. A proximidade entre 

os leitos, compartilhamento de locais e objetos com pacientes colonizados com bactérias 
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resistentes e a falta de um local privativo para suprir as necessidades de isolamento, podem 

comprometer o sucesso na contenção da propagação de microrganismos, sendo a prevenção 

de infecções imprescindível para os clientes neutropênico. 

 
 
Quanto ao físico o que temos é que a planta física atual não possibilita uma 
organização dos leitos de forma que se separe o paciente neutropênico daquele 
que já está com infecção, as vezes eles ficam um do lado do outro, então a 
possibilidade, mesmo que haja os cuidados,  há a possibilidade dele adquirir 
infecção, as vezes é respiratória, quer dizer, a gente sabe que no ar a bactéria pode 
se propagar no ambiente, então. Eu acho que a falta dessa estrutura física, interfere 
no cuidado, é necessário que tenha um espaço específico, talvez box individual, 
fosse a melhor solução, a gente já pensou nisso, já levou como proposta, mas existe 
uma proposta de fazer uma obra grande na enfermaria de hematologia e essa obra 
a muito tempo que é projeto, só que a obra não acontece e o pacientes ficam juntos, 
isso prejudica muito, não o nosso cuidado, mas, a recuperação do cliente.(E8) 
 
Então assim, é muito importante que a gente tenha um banheiro individual, 
porque às vezes o paciente já está colonizado e você tem o banheiro para o uso 
desse paciente e evitar a infecção cruzada. (E9) 

 
 
 A enfermagem moderna surgiu com o conceito que nasceu junto com a enfermagem 

pela atuação de Florence Nightingale a qual afirmou que para restauração da saúde do 

enfermo é primordial a instalação de um ambiente restaurador. “(...) o legado deixado por 

Florence Nightingale, com sua mensagem de valorização do ambiente como indispensável 

para o processo de cura das pessoas” (CAMPONOGARA, 2012, p.181). 

 No caso do ambiente do cuidado ao cliente oncohematologico há que se considerar 

que o mesmo deve ser adequado para proporcionar conforto e segurança, prevenindo riscos de 

infecções, incluindo banheiros, distanciamento entre os leitos, acessibilidade e pias para 

lavagem das mãos entre outras medidas. 

 

Tais rotinas são aplicadas em diferentes centros que  realizam este tratamento, entre 
elas, podemos citar: a lavagem sistemática das mãos pelos profissionais  de saúde; 
cuidados relativos à inserção e manuseio do cateter venoso central, com a instituição 
de protocolos específicos para esta finalidade; restrição de visitas  durante o período 
de neutropenia; restrição de flores no quarto; alimentação livre de comidas cruas; 
atenção  especial quanto aos sintomas apresentados pela equipe e visitantes para 
doenças infecciosas; vacinação da equipe de saúde e acompanhantes; utilização de 
filtro HEPA   nos quartos; utilização de máscara, gorro e luvas para  a assistência ao 
paciente no período de neutropenia e  preparo de medicações em cabine de fluxo 
laminar de ar (SANTOS et al, 2011, p. 239). 
 
 
 

 A necessidade de medicamentos foi apontada em vários discursos dos clientes e 

familiares, pois estes são necessários para o alívio da dor e para o tratamento quimioterápico. 

E a partir da conscientização da necessidade do uso dos antineoplásicos e conhecimento 
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acerca dos seus efeitos colaterais emergem para os clientes e familiares outras necessidades: 

paciência e espiritualidade.  

 

Bom, as quimioterapias que preciso(...).(P5) 
 
Agora, dependo do remédio, por que estou com essa dor embaixo da costela. (P9) 
 
Do que ela está tomando de remédio. (F2) 

 

 Paciência para persistir no tratamento, não se entregar e não desistir frente às 

internações, complicações e mudanças na rotina e para isso é necessário manter a esperança e 

confiança de que o tratamento vai contribuir para a recuperação. 

 
O que pode interferir negativamente é a descrença dela no tratamento, acho que a 
possibilidade de “titubiar” com relação à possibilidade de cura ou não pode afetar, 
porque o tratamento, se percebe que está muito bom. (F1) 
 
Tenho tido muita paciência mesmo e pedido a Deus muita paciência. (P4) 

 

 Acima de todas as necessidades, para os cliente e familiares, está a espiritualidade 

presente na maioria das falas. A esperança, fé, força, confiança e religiosidade prevaleceram 

nas entrevistas como o que mais eles precisavam. Foi demonstrado que a espiritualidade 

desencadeia certa paz para o cliente e dá força aos seus pensamentos de que tudo vai correr 

bem e que podem se sentir confiantes no tratamento.  

 
Só com fé em Deus para recuperar porque os medicamentos são FORTES 
demais.(P4) 
 
Só Deus pra me ajudar a sair daqui de dentro, ficar bom, ter minha saúde. (P6) 
 
Força de vontade para poder ficar boa. (P7) 
 

  

 A espiritualidade é uma experiência subjetiva e individual de cada indivíduo que tenta 

achar explicações e sentidos frente a situações de vulnerabilidade e fragilidade não 

necessariamente vinculada a religiosidade, ela pode estar vinculada a redução da tensão, 

ansiedade, controle da dor e do estresse (BATISTA; MENDONÇA, 2012). 

A espiritualidade bem significativa para os clientes, não foi mencionada pelos 

membros da equipe de enfermagem, mas estes reconhecem que a espiritualidade é um dos 

recursos utilizados pelos clientes para superação e enfrentamento da doença. 

 
Com o tempo eles vão passando as fases, tomando conhecimento, em determinado 
momento a maioria se apega muito a religião e confiantes de que vão ficar 
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bem...aí começa o tratamento e ficam fragilizados por conta dos efeitos colaterais 
da quimioterapia, começam a ficar  tristes, ansiosos e com medo. (E5) 

 
  
 Nesse sentido, Gobatto e Araújo (2013, p.14) referem que: 
 

Diante da constatação de influências tanto positivas como negativas da 
religiosidade/espiritualidade, é incontornável que profissionais de saúde estejam 
atentos a tais dimensões, inclusive solicitando inclusive a colaboração de 
representantes religiosos ou de profissionais especializados nestas questões para o 
manejo clínico de seus pacientes oncológicos 

 

  

 O sentimento de impotência frente ao tratamento e os efeitos colaterais das 

medicações tem na espiritualidade algo acolhedor, pois confiança, esperança e a crença de que 

uma força superior está no controle conforta e ajuda os clientes e familiares a acreditar no 

tratamento e na cura. 

 Entre as necessidades descritas tanto pelos membros da equipe de enfermagem quanto 

pelos familiares destaca-se a aceitação da doença pelo cliente, deixando claro que sem essa 

aceitação ele não segue e/ou não colabora com o tratamento e nem com os cuidados de 

prevenção das complicações, o que pode  influencia o seu prognóstico.  

 O câncer tem um estigma social associado à morte e por este motivo a pessoa com 

câncer se aproxima da percepção de sua morte ao receber o diagnóstico e passa pelas fases de 

negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. A angústia e o sofrimento podem influenciar 

a aceitação do cliente e levar a desistência de seus projetos de vida e seguimento do 

tratamento, entretanto estratégias de enfrentamento vinculadas à espiritualidade podem ser 

favoráveis nesse momento (GUERRERO et al., 2011). 

 

Têm várias fases, no início a maioria chega muito assustada, os mais jovens a gente 
observa que costumam chegar arredios, e eu acho que isso é um processo de 
negação da doença, eles são arredios conosco, falam pouco, parecem até meio 
sério, como se não quisessem colaborar, mas eu sinto isso como uma fase de 
negação da doença. (E5) 
 
Acho que ela mesma precisa parar um pouquinho e ver que ela está doente. (F9) 

 

 Apesar dos clientes não referirem a necessidade de aceitação, as três visões concordam 

com a necessidade de autocuidado, de o cliente ser participativo e fundamental na própria 

recuperação. Porém, os clientes afirmam precisar se cuidar e ao mesmo tempo não 

demonstram o domínio do “porque” de cada ação, seguindo o que é dito e aceitando o que é 

feito pelos profissionais pelo desejo de recuperação. 
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Eu preciso me reservar, ficar de repouso, ser obediente, obedecer todas as normas 
que eles mandam fazer, eu faço porque eu quero viver muito. Ficar de repouso, 
cuidado com contaminação, ter higiene, tem que se limpar direitinho, usar álcool 
nas mãos...todos os cuidados aqui, fazer em casa. (P3) 
 

  

 Pensando em autocuidado vêm à necessidade de orientações para dúvidas e anseios 

dos clientes presentes nas falas dos membros da equipe que ressaltaram a necessidade de 

orientações não só ao cliente como também à sua família para realização de um trabalho 

conjunto e ações que sejam positivas para o cliente, após a alta hospitalar. 

 Nesse sentido, Borges e Cunha (2013, p. 1) referem a importância do diálogo: 

 
A ação do diálogo privilegia o enriquecimento do saber e a clareza sobre sua 
situação real; e a enfermagem pode interar-se neste vínculo, fortalecendo e 
conduzindo as ações em saúde desenvolvidas pelo paciente e familiar, esclarecendo 
dúvidas  e cuidados necessários a serem adotados para o bem-estar do enfermo;  
 
 
 

 O que também foi identificado na fala dos membros da equipe de enfermagem:  

 
Acho que tem necessidade de informação... o paciente sem informação, acaba 
sendo mais resistente ao tratamento. (E2) 
 
Eu acho que eles têm, é...eles tem que perguntar, se interessar, é...porque tem todo 
esse cuidado também, esse cuidado que a gente tem aqui eles tem que ter em casa 
também, essa questão de infecção, de lhe dar com o paciente da melhor maneira 
possível, a questão da alimentação, vê qual é a necessidade, se tem que comer 
alimentos crus ou não, enfim. (E4) 

 

 Os integrantes da unidade familiar cuidam uns dos outros mantendo a vida desde o 

momento do nascimento. No momento da enfermidade mostram-se capazes de cultivar uma 

boa manutenção da vida no decorrer da doença oncológica, embora precisem de orientações 

da equipe de saúde para nortear suas ações. 

 Tendo em vista o cotidiano dos familiares e do cliente com câncer autores elucidam a 

importância do profissional de saúde incluir a família no plano de cuidados (SANTOS et al., 

2011).Contudo há evidências na literatura de que elas ainda são incipientes por parte dos 

profissionais da saúde para com a família, acerca do cuidado ao cliente oncológico em seu 

domicílio evidenciando o despreparo de algumas famílias e a importância de orientar o cliente 

e sua família (FERREIRA et al, 2009). 

 A equipe reforça também a necessidade da atuação de uma equipe multiprofissional no 

cuidado ao cliente oncologico, apontando que é preciso atitudes integradas e complementares 

entre os profissionais da nutrição, da psicologia, da equipe médica, da equipe de enfermagem. 
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Ao citar os nutricionistas citaram o fato das orientações aos clientes e aos familiares, 

adequando à dieta de acordo com o estado físico, como quando ocorre a mucosite, com a 

preferência no cardápio e temperos para facilitar a aceitação dos alimentos pelos clientes.  

 Em relação os profissionais da psicologia, foi destacada sua importância como suporte 

ao cliente auxiliando-o a compreender e compartilhar as mudanças em sua existência. 

 

O que pode interferir mais é que a gente não tem uma equipe que trabalha junto. 
tipo um psicólogo é muito importante no setor. Os médicos não informam direito o 
que eles tem, como vai ser o tratamento, como ele e a família vai receber essa 
notícia? Com o meu tio no inca antes de internar tivemos todo o suporte com o 
serviço social, psicólogo, explicando tudo isso fez muita diferença, quando a gente 
chegou lá não foi uma coisa assim , jogou. a gente não teve aquele desespero. (E3) 
 
O suporte emocional na verdade quem faz é a faculdade de psicologia, então, não é 
uma coisa continuada. Tem momentos que você tem, inclusive é o acadêmico que 
faz, o aluno, eles tem o grupo de orientações deles, mas não é aqui na enfermaria, 
não sabemos como isso é discutido. (E8) 

 

 Em estudo realizado com integrantes de uma equipe multiprofissional de cuidados 

paliativos as autoras confirmaram que é necessária a comunicação entre os membros da 

equipe para contribuir com a assistência integral ao cliente e que a atuação de todos é 

necessária para o reequilíbrio do cliente (SOUSA; CARPIGIANI, 2010).  

 A fragilidade, não só física como também a emocional dos clientes foi destacada pela 

família, pela equipe e pelo próprio cliente que reconhece a importância do apoio da equipe e 

de seus familiares, destacando a necessidade de apoio emocional e suporte familiar. O 

carinho, o zelo e a escuta da equipe de enfermagem foram citadas como parte significativa do 

cuidado ao cliente, independente da presença constante ou não do familiar. Os membros da 

equipe de enfermagem por sua vez percebem esse cliente como necessitando do apoio 

emocional, tanto quanto dos conhecimentos técnicos científicos da equipe. 

 

Eu vejo esses clientes muito entristecidos, muito deprimidos e vejo que o nosso 
papel é assim essencial para o dia a dia deles hospitalizados, eles precisam demais 
da gente não apenas os cuidados com os medicamentos e cuidados essenciais, mas 
também como pessoas que estão prestando carinho e ouvindo, eles são gratos por 
isso. (E1) 
 
Do jeito que está indo, está ótimo, tá ótimo mesmo. Toda hora tem gente aqui, 
fazendo carinho, perguntando, não a deixam sozinhas, estão vendo o remédio, não 
para, aqui é o único lugar que vim e gostei mesmo. Aqui toda hora tem gente pra 
dar atenção. (F8) 
 
 

 A equipe de enfermagem diz que o apoio familiar é importante no ambiente hospitalar, 

pois, seria o contato do cliente com a sua vida fora do hospital além de ser importante para o 
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processo de aceitação e superação do cliente. Os clientes gostam do carinho e da presença dos 

familiares, pois se sentem queridos, amados e solitários no percurso da doença. A família 

sente medo do desconhecido, medo de perder o familiar e se sente impotente frente à doença 

demonstrando desejo de fazer mais para aliviar o sofrimento do seu ente querido e  

permanecer ao seu lado. 

 

A gente tenta fazer esse tratamento com a família...hoje até tava falando de manhã 
cedo com o filho de uma senhora de 82 anos que está aqui internada, a importância 
da família permanecer, não pra cuidar do paciente como se fosse alguém da 
enfermagem cuidando, mas pra não quebrar o vínculo afetivo que a pessoa tem. 
(E9) 
 
Se a gente não vir, ele vai se sentir abandonado e vai se entregar, ele vai pensar 
bobagem. No dia que não pude vir ele ligou pro meu marido pedindo socorro, no 
mesmo dia eu vim pra cá, quando ele viu a gente chegando parecia até que Deus 
estava chegando, o rosto dele muda. Ele falou pra mim: “minha filha, a gente fica 
muito sozinho, será que vou morrer sem minhas filhas perto de mim.(F3) 
 
 

 Em estudo realizado com familiares de pacientes com câncer a maioria dos 

participantes do estudo queria mais informações e uma comunicação maior com a equipe de 

saúde para alcançar uma melhor compreenssão do que estava acontecendo e para tentar obter 

algum tipo de controle sobre algumas situações (MAZANEC, 2011). 

 O empoderamento da família em relação ao que está acontecendo, sobre  a doença e o 

tratamento são fundamentais e a rede formal que compreende os profissionais de saúde deve 

se responsabilizar e dar as informações, pois isso pode ajudar a diminuir a ansiedade 

(CACANTE; ARIAS VALENCIA, 2009). 

 É primordial que se estabeleça uma relação de confiança e respeito entre as famílias e 

os profissionais, criando possibilidades de transformar o ambiente hospitalar em um lugar 

mais humanizado e acolhedor, englobando o cuidado físico e emocional para a família, estar 

disponível quando necessário, conversando, escutando, encorajando, dedicando-se (SILVA et 

al, 2009). 

 Vale resaltar que nem sempre a família é constituída de laços sanguíneos, mas de laços 

afetivos marcados pela identificação, preocupação e carinho um pelo outro. 

 

É mais fácil ter amigos, essa pessoa que tá me ajudando muito agora é como da 
família, é amiga, conheço há mais de 20 anos. A reencontrei no hospital há 10 
anos. Se deixar, ela vêm todo dia, eu digo para não vir, são 30 reais de passagem 
ida e volta é muito dinheiro. Ajuda em tudo, em ir ao médico, com remédios, correr 
atrás de ambulância, atrás de tratamento, tudo é ela quem faz. (P7) 
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 A família se vê na posição de levar boas vibrações para o parente enfermo, de que 

precisa protegê-lo o máximo possível inclusive ocultando seus próprios medos e frustrações 

não se permitindo e não permitindo que outros familiares exponham sua tristeza para o cliente 

mostrando a necessidade de o cliente ser poupado do impacto do diagnóstico e tratamento na 

família. Assim, “O portador de câncer deve contar com uma ampla estrutura de apoio para 

enfrentar as diferentes etapas do processo de tratamento, sendo um deles a quimioterapia 

considerada como agressiva capaz de trazer estigmas” (BURILLE et al., 2013, p. 2). 

  

Olha... o emocional a gente ta fazendo um trabalho porque não deixamos ela 
sozinha, só a parte da manhã que não podemos ficar, mas, sempre tem alguém com 
ela , fazendo oração.  Eu sou muito brincalhão, mas é uma doença que não é fácil, é  
complicada  e ela é forte,  tem dias que saio daqui arrasado, mas ela não. (F2) 
 
Não passar coisas negativas, minhas irmãs às vezes ficam chorando, eu falo: não 
chora cara, ele vai ficar mais triste. O deixam sem expectativa nenhuma, ele acha 
até que a gente fala com os médicos e os médicos falam algo para nós e de repente 
a gente sabe de algo que estamos escondendo dele, eu falo pra essa minha irmã que 
temos que passar força ele tem que se apoiar na gente. (F3) 

 

 Contudo, a equipe de enfermagem ressalta que, às vezes, a família pode deixar o 

cliente desestruturado e estressado. 

 
Tem que ver se a família faz bem ou não faz, alguns membros da família deixa a 
pessoa mais estressada. (E9) 

 

 As necessidades dos clientes oncohematológicos evidenciadas, divergiram e 

convergiram entre as três visões, porém uma mesma necessidade foi apontada pelos diferentes 

sujeitos embora nem sempre com o mesmo foco, mostrando diferentes entendimentos do que 

é necessário. Para Wanda Horta (1979), quando ocorre o desequilíbrio surgem necessidades 

caracterizadas por estados de tensões que levam o ser a procurar maneiras de suprir a 

necessidade em questão.  

 A teoria das necessidades humanas básicas tem uma estrutura dinâmica que favorece a 

construção de conceitos, proposições e princípios, que envolve conhecimentos das teorias e 

processos de enfermagem. Por fim, as necessidades são conceituadas através do conhecimento 

científico que determinam sinais e sintomas definindo o não atendimento ou inadequação para 

satisfação dessas (HORTA, 1979).  

 Durante o processo de diagnóstico e da hospitalização a enfermagem pode 

compreender que as necessidades surgem de acordo com o momento em que os sujeitos estão 

vivenciando na mudança de seu ambiente pelo hospitalar e a perda de sua autonomia, 
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independência e controle sobre o seu corpo, assim a o cuidado de enfermagem ao cliente 

oncohematológico hospitalizado implica em ações para suprir as necessidades e reestabelecer 

o reequilíbrio. 

 Quando o cliente vê suas necessidades satisfeitas e é alvo de atenção e cuidado por 

parte da equipe desencadeia a sensação de segurança que contribui para melhora do quadro 

clínico (PINHEIRO; BOMFIM, 2009). 

 Assim, para o planejamento do cuidado de enfermagem ao cliente oncohematológico 

hospitalizado a enfermeira vai articular o que Espírito Santo e Porto denominam de dimensões 

do cuidado de enfermagem, ou seja, aliar os conhecimentos advindos da formação e 

experiências acadêmicas, a dimensão do conhecimento, abarcando a fundamentação nos 

conhecimentos necessários a avaliação das necessidades do cliente oncológico, a dimensão do 

afeto que implica em estabelecer uma relação de troca entre quem cuida e é cuidado para que 

na dimensão prática possa planejar as ações de cuidado voltadas ao cliente, tendo em vista o 

contexto institucional, o ambiente do cuidado, os recursos humanos e materiais que 

possibilitam uma assistência segura e com mínimo de riscos aos clientes. 

 

As necessidades do cliente oncohematológico hospitalizado e o Cuidado de Enfermagem.   

 
 
 As dimensões do cuidado em enfermagem se dividem em quatro: o Saber Ser, Saber 

Saber, Saber Sentir e o Saber Fazer, no entanto cabe compreender que essas quatro dimensões 

estão inter-relacionadas. 

 As necessidades de cuidado do cliente oncohematológico estão intrinsecamente 

conectadas ao tratamento, hospitalização e a repercussão do diagnóstico, não só nos clientes 

como nos que os cercam como seus familiares e a equipe de enfermagem que os assistem. 

Para Horta (1979), o primeiro passo, para se distinguir as implicações para o cuidado de 

enfermagem é levantar dados significativos sobre as condições em que o cliente se encontra, 

para assim ser possível identificar os problemas e intervir visando o melhor atendimento. 

 

 

 

 

 



 

Figura 03: Esquema da relação entre cliente 

hospitalização – necessidades de cuidado 

Fonte: elaborado por VIEIRA G.B.

  

 A hospitalização em alguns momentos é indispensável, mas não desejado pelo 

indivíduo. Apesar de o cliente adulto entender que a hospitalização é um período do 

tratamento para alcançar sua recuperação, em face da sua condição de saúde é difícil ter o 

controle sobre suas emoções, sem a angústia e tristeza ao ter que se distanciar de sua 

residência, sua família e entrar em um local estranho dividindo com pessoas que não conhece 

e sob os cuidados de uma equipe formada com pessoas estranhas ao seu convívio social.

 

Minha mulher
isso 
com essa doença
médico falando e a gente não acreditando... 
muito forte
é tudo mole”...mulher não fala is
brincando, 

 

 Durante a hospital

cuidados na admissão, controle do ambiente, reduzir a ansiedade dos clientes, controle da 

ingestão de alimentos, controle dos suprimentos, supervisão, segurança, orientações da rotina 

hospitalar, trocar informações dos cuidados sobre a saúde do cliente, avaliar e identificar os 

FAMÍLIA

Figura 03: Esquema da relação entre cliente – família – equipe de enfermagem com a 

necessidades de cuidado – tratamento.  

Fonte: elaborado por VIEIRA G.B.; ESPÍRITO SANTO, F.H., 2013. 

em alguns momentos é indispensável, mas não desejado pelo 

indivíduo. Apesar de o cliente adulto entender que a hospitalização é um período do 

tratamento para alcançar sua recuperação, em face da sua condição de saúde é difícil ter o 

oções, sem a angústia e tristeza ao ter que se distanciar de sua 

residência, sua família e entrar em um local estranho dividindo com pessoas que não conhece 

e sob os cuidados de uma equipe formada com pessoas estranhas ao seu convívio social.

Minha mulher nunca teve nada, nem uma gripe, NADA... 
isso estamos chocados. Vim internar ela com dengue 
com essa doença. Levou uma semana fazendo exame e repetindo, repetindo e o 
médico falando e a gente não acreditando... uma pessoa que nunca esteve doente, 
muito forte, eu ficava doente ou então resfriado e ela falava: “
é tudo mole”...mulher não fala isso?! Nunca a vi doente
brincando, não falo de doença com ela (F2) 

Durante a hospitalização dentre os cuidados da equipe de enfermagem estão os 

cuidados na admissão, controle do ambiente, reduzir a ansiedade dos clientes, controle da 

estão de alimentos, controle dos suprimentos, supervisão, segurança, orientações da rotina 

hospitalar, trocar informações dos cuidados sobre a saúde do cliente, avaliar e identificar os 
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indivíduo. Apesar de o cliente adulto entender que a hospitalização é um período do 

tratamento para alcançar sua recuperação, em face da sua condição de saúde é difícil ter o 

oções, sem a angústia e tristeza ao ter que se distanciar de sua 

residência, sua família e entrar em um local estranho dividindo com pessoas que não conhece 

e sob os cuidados de uma equipe formada com pessoas estranhas ao seu convívio social. 
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 e depois saber que ela tá 
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Nunca a vi doente (...) Agora, fico 

enfermagem estão os 

cuidados na admissão, controle do ambiente, reduzir a ansiedade dos clientes, controle da 

estão de alimentos, controle dos suprimentos, supervisão, segurança, orientações da rotina 

hospitalar, trocar informações dos cuidados sobre a saúde do cliente, avaliar e identificar os 
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riscos iminentes para o cliente e proteger os direitos desses (SOUSA; ESPÍRITO SANTO; 

COSTA, 2012). 

 Os pacientes oncohematológico devido a alterações acarretadas pela doença e pelo 

tratamento são mais vulneráveis a determinadas condições do ambiente em que se encontram, 

necessitando assim de um controle do local onde se encontram para minimizar os riscos 

relacionados a quedas, sangramentos, infecções e outros. 

 Oliveira e Maruyama (2008), cunhados nos estudos de Florence Nightingale, afirmam 

que a última, foi de extrema importância e contribuiu para reorganização hospitalar na 

implementação de medidas de controle de infecções hospitalares, com o isolamento de 

enfermos e a redução de leitos em um mesmo ambiente, implementando medidas de 

reorganização e controle sistematizando o atendimento. 

 Como foi explicitado nesse estudo dentre as necessidades apontadas na hospitalização 

estão a de conforte e a de privacidade. O controle do ambiente para promover conforto e a 

privacidade favorece a sensação de bem-estar ao sujeito essas necessidades também existem 

durante o processo de hospitalização, e estão relacionadas à infraestrutura, o saber fazer da 

enfermagem não pode mudar a estrutura física, mas pode através da sensibilidade para com o 

outro (saber sentir), criar estratégias possíveis de serem realizadas. 

 As ações de conforto podem ser realizadas pelos membros da equipe ou pelos 

familiares dos clientes. O conforto deve ser visto como uma condição subjetiva que pode ser 

entendido a partir de interações com o cliente e relacionadas a fatores objetivos das 

instituições, das racionalidades e das práticas. Ver o conforto como subjetivo implica em 

focar na interação do indivíduo enfermo com o profissional da equipe de enfermagem e 

resgatar o humano rompendo com ideias que reduzem o ser a paciente, e assim buscar 

encontrar novas lógicas no atendimento no meio hospitalar (MUSSI, 2005). 

 No período da hospitalização do cliente, a equipe pode ser sensível e perceber a 

representação da hospitalização para o cliente e implementar estratégias que propiciem um 

diálogo aberto entre o cliente – familiares – equipe de enfermagem, preservar a privacidade, 

manter o conforto e gerar ações que beneficiem e reduzam os riscos a que estão expostos 

frente a doença e tratamento. E nesse contexto, Fassarella (2013, p. 7) ressalta a importância 

da comunicação entre os clientes e a enfermagem como: 

 

Fator imprescindível para o exercício da enfermagem, porém não é um processo tão 
simples, pois, nada pode ser considerado de maneira isolada, estando presente em 
todos os momentos da atuação do enfermeiro. Sendo o principal instrumento do 
cuidado, contribuindo para a perfeição da prática de enfermagem, consequentemente 
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gera um sentimento de confiança entre o profissional e paciente, proporcionando a 
sensação de segurança e satisfação para o paciente oncológico. 
 
 

  

 Nesse contexto, a dimensão pratica do cuidado é efetivada através de estratégias que a 

enfermeira e os demais membros da equipe de enfermagem utilizam para proporcionar um 

ambiente que atenda da melhor forma as necessidades de conforto, segurança e privacidade 

dos clientes. 

 Durante a observação foi constatado que a equipe de enfermagem age tentando 

propiciar a privacidade, conforto e diminuição da tensão com as intercorrências diárias na 

enfermaria de hematologia para os clientes. No período da manhã são realizados os 

procedimentos em relação à higiene, em que é organizada uma escala de horários para 

utilização dos banheiros entre homens e mulheres. No banho no leito são utilizados biombos, 

água morna com o auxilio de dois técnicos de enfermagem. Nesses momentos, os familiares 

são orientados a se retirar do setor para evitar exposição dos clientes, promovendo assim 

maior privacidade e conforto aos mesmos. 

 Há preocupação em reorganizar a enfermaria para melhor assistir aos pacientes mais 

graves e não expor o cliente lúcido as complicações do outro.  

 

Em um período da observação, houve reorganização conforme a necessidade. 
Dois pacientes encontravam-se com suporte de ventilação mecânica na enfermaria 
masculina (2º enfermaria), com isso dois pacientes lúcidos foram realocados para 
primeira enfermaria, que apesar de menor, era uma solução para conforto físico e 
emocional dos pacientes (Diário de Campo). 

 
 

  

 Em estudo realizado em Santa Catarina com o objetivo de identificar o significado de 

conforto para pacientes oncológicos foi observado que a necessidade de conforto envolve um 

lugar seguro e de afeto, para as enfermeiras que os assistiam o conforto se tratava de um 

equilíbrio pessoal e ambiental (ROSA et al. 2008). Tais estudos fortalecem a importância de 

pensar estratégias para promover o conforto e privacidade dos clientes como parte integrante e 

importante do cuidado assim como o tratamento de infecção e dor. 

 O cuidado profissional, assim como a assistência pela equipe multiprofissional pede a 

harmonia das quatro dimensões do cuidado. O ato de cuidar do outro é complexo e o saber ser 

caracteriza a forma do agir profissional, pois a maneira que se exerce as ações de enfermagem 

estão intrinsecamente conectadas a toda construção, a caminhada do profissional até aquele 

momento. Nesse processo o profissional encara que a ciência está em constante transformação 



66 
 

e o saber saber propicia a busca pela atualização e aperfeiçoamento do ser enfermeiro e assim 

potencializa o saber fazer na prática.  O saber sentir permite que o profissional seja sensível 

para perceber que as necessidades vão além do físico e que existe o subjetivo em cada 

indivíduo. 

 O plano assistencial da enfermagem é constituído de encaminhamentos para diversos 

profissionais, se preciso for, observação e controle das variáveis do ambiente, orientação, 

ajuda e execução de cuidados. A implementação assistencial deve compor um roteiro diário 

que coordena a ação da equipe no atendimento das necessidades básicas e específicas do 

cliente (HORTA, 1979). 

 O cuidado decreta um conhecimento técnico, científico e percepção aguçada ara 

entender as excreções verbais e não verbais dos clientes e familiares, assim o enfermeiro 

oncológico usa o subsídio de conhecer o diagnóstico para se instrumentar no cuidado e 

realizar suas ações assistenciais levando em conta a complexidade das demandas e cuidados 

específicos da clientela (SOUZA; VALADARES, 2011). 

 

Cuidado é entendido como ir ao encontro, dar sentido à existência, buscar transpor a 
realidade do sofrimento e da dor, mediante formas criativas e efetivas e vislumbrando 
novos horizontes de cuidado. Dessa maneira, o cuidar na enfermagem se traduz em 
uma dinâmica de troca e interação, alicerçada na confiança, respeito, ética e na 
experiência compartilhada de vida (SILVA et al, 2012, p. 7) 

  

  

 Durante a hospitalização quando os clientes são interrogados em como eles se veem na 

hospitalização, afirmam que se sentem bem cuidados, porém, todos remetem a falta de 

liberdade e a sensação de estar “preso”, tanto por estar restrito a enfermaria, quanto por 

dispositivos invasivos como o acesso venoso.  

 

Estou me sentindo bem, cheguei aqui muito ruim, to recuperando bem. Enjoa ficar 
nessa cama o dia inteiro, enjoa tem que sentar um bocado, pra ir no banheiro 
tenho que carregar isso aqui (aponta para o suporte de medicamentos) se eu 
tivesse com os dois braços soltos seria até mais fácil (P2). 
 
Eu me vejo bem, porque estou sendo bem tratado, mas eu queria tá em casa ...aqui 
é chato. O único bom daqui é que o pessoal é legal levanta o astral da gente, mas 
não é fácil não...não é fácil não, ficar longe de casa , aqui preso,aqui assim... é 
chato, a gente sabe que tem que ficar para tratar, fazer o que? Tem que ficar 
mesmo (P3). 
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 Frente à doença, tratamento e a hospitalização os clientes mostram necessidades que 

podem ser provenientes da realização do tratamento com quimioterápicos, toxicidade 

(neutropenia, mucosites, pancitopenia etc), que requer o controle por uma equipe 

especializada, nesse momento inicia a relação da equipe de enfermagem com os clientes e 

seus familiares que veem na equipe o suporte que precisavam para controlar sintomas que não 

conhecem e os assustam.  

 A doença oncohematológica faz com que o cliente permaneça por longos períodos na 

internação e com internações recorrentes, facilitando a criação do vínculo com os 

profissionais. Cabe aos profissionais promover seu crescimento pessoal e profissional 

apostando no desenvolvimento de competências e compreendendo que a relação de ajuda e a 

comunicação eficaz da terapêutica são componentes do cuidado (LOPES, 2011). 

 Em alguns casos o familiar vê o cliente debilitado, triste, frágil outros referem que o 

seu cliente é resistente e passa calma para os seus familiares. Os membros da equipe os 

percebem sensibilizados devido à doença e o tratamento e agradecidos pelo tipo de tratamento 

e atenção que recebem e destacam que é visível a caminhada do cliente pelas fases do morrer. 

 A equipe destaca também que há clientes que possuem mais facilidade no processo de 

aceitação da doença, que desde o diagnóstico transparece calma e positividade. 

 

Bom... eu percebo como paciente, alguém que tá bem sensível, o paciente daqui 
fica mais sensibilizado que os outros por conta da sua doença, então ele é uma 
pessoa que na maioria das vezes fica depressivo com o lado emocional muito 
abalado, então eu acho que a diferença desses pacientes para os outros é o lado 
emocional (E4). 
 
Eles vão absorvendo, porque não é uma informação tranquila de se receber, ser 
portador de leucemia ou de linfoma é uma informação que é um “baque”, um 
susto...aí com o tempo eles vão passando as fases, tomando conhecimento (E5). 
 
Ela fica assim, debilitada...fica assim depressiva, devido a situação da doença 
(F5). 
 
Ela fica frágil pela saudade, mas minha mãe é forte. A gente pensa que ela tá 
fraca, mas,  daqui a pouco ela se  levanta. Ela é de uma fortaleza que dá inveja e 
ela passa essa força pra gente (F8). 
 
 

  

 O modo como a família percebe o cliente e a forma como este, se percebe durante o 

tratamento pode estar relacionado com a trajetória da procura pelo diagnóstico. Nem todos os 

clientes conseguem acesso rápido as instituições com recursos para o diagnóstico da leucemia 

ou linfoma e assim o cliente vai se sentindo enfraquecido, pode haver perda de peso, 
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sangramentos e indisposição para realização das suas atividades diárias que sem uma 

explicação aparente pode levar a uma inquietação e preocupação constantes. . 

 Os fatos descritos acima corroboram com achados na literatura que focam no processo 

de diagnóstico de câncer. O diagnóstico leva a reações emocionais nos clientes e familiares, 

ocasiona conflitos e desorganização dos sentimentos e aflora o sofrimento, a sensação de 

impotência, depressão e medo da morte (SILVA, AQUINO, SANTOS, 2008). 

 Apesar do diagnóstico não ser o desejado inicia uma esperança já que a partir do 

diagnóstico é possível definir um tratamento correto para o caso e é possível sentir melhora do 

quadro físico com o início do tratamento, apesar do mesmo ter efeitos colaterais indesejados. 

Como no caso de pacientes com linfonodos cervicais visíveis devido ao crescimento 

exagerado dos mesmos, o início da quimioterapia leva a diminuição do tamanho assim como 

diminuição do desconforto em ducto auditivo, da rouquidão da voz e a visibilidade estética.  

 
 
Às vezes o linfoma é bastante agressivo e ele chega em uma situação muito 
complicada inclusive de você tratar, porque as vezes ele já tem massa abdominal, 
ele já tem uma extensão da doença mais adiantada né, que não conseguiram 
identificar nos outros centros de tratamento e a gente diagnostica aqui e inicia a 
quimioterapia, mas as vezes, todo esse metabolismo dele já está bastante 
comprometido, a lesão deste linfoma já está bastante grande e ele não consegue 
resistir a nossa terapia e a gente perde esse paciente. Outros não, a gente faz a 
quimioterapia reduz o gânglio aí depois ele vai pra casa e continua o tratamento 
no ambulatório ou então ele volta dependendo do tipo de linfoma (E9).  

  

 Todos os clientes estavam em tratamento com quimioterápicos antineoplásicos e, 

dentre os motivos da internação estavam: infecção, sangramentos, anemia, realização de 

quimioterapia, hepatite medicamentosa e insuficiência renal. A administração de 

medicamentos requer o conhecimento teórico de reconstituição dos medicamentos, diluição, 

interações, administração, indicação e efeitos colaterais dos compostos, logo o saber saber 

está vinculado ao saber fazer para atender a essa necessidade. 

 Em estudo realizado com a equipe de enfermagem, atuante com pacientes 

oncológicos, evidenciou-se a importância da atualização técnica-científica dos profissionais, a 

personalização do cuidado no diagnóstico e tratamento. Os variados componentes 

medicamentosos utilizados solicitam que o enfermeiro conheça os possíveis efeitos colaterais 

e minimiza-los, de acordo com cada indivíduo, pois os clientes reagem de diferentes maneiras 

ao impacto do diagnóstico e tratamento.  

 A equipe de enfermagem, que cuida dos clientes oncológicos, se preocupa com esses 

efeitos e possíveis extravasamentos e tempo de infusão dos quimioterápicos, trabalham em 



69 
 

um ambiente que exige muito pela complexidade das manifestações da doença e do 

tratamento (STUMM; LEITE; MASCHIO, 2008). 

 Nos seus discursos os clientes disseram se sentir restritos, sem liberdade, deprimidos 

no ambiente hospitalar, mas entendem que é necessário o tratamento. Além da restrição do 

local durante a caracterização dos clientes foi possível ratificar que a doença 

oncohematológica contribui para diminuição da autonomia do indivíduo. Dois clientes 

relataram dificuldade de deambulação por fadiga e quatro expressaram uma dependência 

parcial para realização de suas atividades diárias. 

 A assistência de enfermagem tem em sua essência o cuidado, não interfere se o 

objetivo for prevenção, cura, reabilitação ou paliativo, a enfermagem cuida de doentes com 

compromisso, sinceridade e conhecimento científico necessário ao cliente no decorrer de sua 

vida. Preocupa-se com a higiene e facilitação da mobilidade do cliente para proporcionar um 

ambiente agradável e busca promover o auto-cuidado para preservação da autonomia do 

indivíduo e favorecer a dignidade humana e promover o bem estar do cliente (UNIC, 2009). 

 O ser humano tem necessidades que precisam ser atendidas para contemplar o seu bem 

estar, nos momentos de desequilíbrio a assistência de enfermagem se faz necessária para 

ajudar no reestabelecimento do equilíbrio do indivíduo, o reconhecendo sempre como 

elemento chave, participativo e ativo no seu autocuidado, não devendo os profissionais impor 

algo que agride socioculturalmente o cliente (HORTA, 1979). 

 A enfermagem entende que a continuidade do cuidado é realizada fora do ambiente 

hospitalar e por isso tem as orientações aos clientes e seus familiares. Como afirma Unic 

(2009, p. 10), a enfermagem pretendendo a continuidade do cuidado: “Para tal, ele orienta o 

paciente e o cuidador, na prática das ações, apoiando-os física e psicologicamente, sempre 

que necessário, tendo como principal objetivo o cuidado integral.” Entretanto clientes 

relataram que no ambiente domiciliar não seguem todos os cuidados do hospital, pois não 

veem como necessário alguns cuidados após a alta hospitalar principalmente em relação à 

dieta. 

 

Eu evito carne de porco...como frutas cruas...como normal.(P3) 

Como normal... não como carne de porco, vim da nutricionista que eu já ia para 
emagrecer...a médica disse que minha nutrição tá ótima, nada de cru, como 
bastante legume, aqui eles não dão nada cru, tudo vem cozido, até a fruta...aqui não 
como fruta nenhuma, mas ta tranquilo chegando em casa eu como as frutas. 
Quando sai daqui não tem essas dietas que não pode comer fruta, pode comer de 
tudo em casa. Agora jê sei que as folhas e as frutas têm que ser bem lavadas com 
água e sabão. (P4) 
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 O cuidado de enfermagem é a ação planejada resultante de sua percepção, observação 

e análise do comportamento e situação do sujeito. Dentre as atividades que compõem o 

cuidado de enfermagem está de avaliar sua capacidade de autocuidado, explicar o cuidado ao 

cliente e ensinar, se necessário (HORTA, 1979). 

 A formação do ser enfermeiro define se o mesmo olha como necessárias às 

orientações aos clientes e familiares para propiciar a continuidade do cuidado ao cliente 

estimulando o autocuidado e o cuidado familiar. Para colocar em prática o ato das orientações 

precisa-se do saber teórico (saber saber) e da sensibilidade que o  saber sentir, traz para 

perceber qual a melhor abordagem a esses sujeitos respeitando seus constructos sociais e 

culturais. 

 O tratamento com antineoplásicos ocorre por um longo período e causa no cliente 

alterações físicas que demandam cuidados mesmo após a alta hospitalar, o que implica 

trabalhar junto ao cliente e a família sobre a importância e os motivos pelos quais esses 

cuidados devem ser seguidos, expressando de maneira clara e atentando para o grau de 

entendimento do cliente, é papel da equipe multiprofissional, podendo a enfermagem realizar 

e reforçar quando necessárias essas e outras informações.  

 Para Horta (1979, p.68) “Um bom prognóstico é aquele que leva ao autocuidado, 

portanto, à independência de enfermagem; um prognóstico sombrio é aquele que se dirige 

para a dependência total.” 

 Tendo em vista a hospitalização e os cuidados de enfermagem ao cliente 

oncohematológico Sousa; Espírito Santo; Costa (2012, p.2665) destacam que: 

 

[...] os membros da equipe de enfermagem possuem um papel fundamental na 
manutenção da segurança e do bem estar clínico, físico e emocional do cliente 
oncohematológico.  Este cuidado deve ir além de procedimentos técnicos, pois 
implica em reconhecer as demandas e priorizar as necessidades individuais de cada 
cliente respeitando seus limites e possibilidades, realizando o cuidado com zelo, 
carinho, atenção e amor, de forma a minimizar o sofrimento visando contribuir para 
o equilíbrio e bem estar do cliente oncohematológico durante a hospitalização, na 
perspectiva da manutenção promoção na alta hospitalar e retorno para a residência. 

  

 A repercussão do diagnóstico, do tratamento e da hospitalização afeta não só o cliente 

como também seus familiares e a equipe que o assiste. O apoio emocional e a paciência ao 

mesmo tempo em que pede uma ação prática da enfermagem, como, por exemplo, a escuta,  

pede o afeto do profissional, o carinho para com o outro no momento de angustia, raiva, 

sofrimento e perdas causados pelo diagnóstico e as reações do tratamento. Nesse contexto 

Carvalho (2008, p. 100) diz que: 
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A família de um paciente com câncer requer grande atenção em virtude do caráter 
crônico e da gravidade de que se reveste a doença. As consequências da doença se 
estendem à estrutura familiar, impondo a necessidade de reorganização para atender 
às necessidades cotidianas e os cuidados com o enfermo, mas também podem afetar 
os relacionamentos interpessoais. A existência da doença na família mobiliza 
sentimentos positivos e negativos que precisam ser compreendidos pelos profissionais 
de saúde. 

 
  

 Os familiares sentem medo de perder seu ente querido, ficam ansiosos para ter um 

retorno positivo do tratamento, ficam tristes, angustiados ao ver o quadro por vezes debilitado 

de seu parente enfermo e não saber como resolver e se terá resolução, tentam manter 

esperança e confiança nos membro da equipe que são responsáveis por uma avaliação 

científica e mais fidedigna, porém, a incerteza prevalece nos pensamentos aumentando a 

sensação de medo e angustia. Nos discursos dos clientes e da equipe aparece o impacto no 

familiar. 

 

O efeito do diagnóstico é um abalo grande para eles no aspecto psicológico, tanto 
o paciente quanto a família, DESESPERO, uma inquietude muito grande, tristeza 
(E8). 
 
Minha filha fica nervosa, falo para ela não vir, tem que ficar com o bebê em casa, 
da última vez ela engordou, ficou com herpes na boca (P4). 
 
Nunca estamos preparados, não queremos perder, ainda mais quando é uma 
pessoa querida, apesar de que ele não criou a gente, ele separou e tal, mas 
independente de qualquer coisa é pai (F3). 
 

  

‘ Durante estudo sobre a relevância da família junto ao paciente em tratamento 

quimioterápico observou-se que a família acompanha o paciente transmitindo palavras de 

apoio, demonstrando carinho, sendo assim, esse estudo concluiu que a presença da família é 

indispensável durante a hospitalização e o tratamento já que a presença dos familiares diminui 

a solidão e o medo (BURILLE et al., 2008). 

 É importante que a enfermagem considere a família como elemento ativo no cuidado e 

valorizar sua participação, pois, esses estão incluídos no mesmo contexto histórico e social 

que o cliente e estão sujeitos a alterações emocionais devido à situação de estresse que o 

processo de hospitalização e tratamento acarreta (DIEFENBACH; TOSCANI; PAVÃO, 

2008).  

 Em períodos da observação, o contato da família com a equipe não foi intenso 

havendo comunicação quando a família abordava a equipe. A família faz agrados em 
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agradecimento por cuidar de seu familiar e como tentativa para estreitar os laços de relação 

com a equipe. 

 

No horário de visita uma das familiares ao chegar no setor presenteia a equipe com 
doces. Durante a entrevista ela diz: “sempre tento trazer algo para agradar eles 
cuidam do meu bebê (se referindo ao marido)”(Diário de campo). 

  

 

 Em estudo, também realizado com familiares de pacientes oncológicos evidenciaram 

que em alguns momentos há uma falha na comunicação entre a equipe de enfermagem, 

clientes e familiares, afirmam ainda, que a maneira como se estabelece a comunicação 

interfere na qualidade do cuidado e a enfermagem com o intuito de contribuir para atender as 

necessidades dos clientes e familiares é importante investir em ações dinâmicas e flexíveis de 

espaços participativos, aproximando as relações e respeitando a autonomia de cada indivíduo 

(SILVA et al, 2012). 

 Foi também observado que o cliente e seu familiar sentem receio de incomodar a 

equipe tentando acionar a mesma o mínimo possível como ilustra a situação descrita abaixo.  

 

“Uma senhora internada em um dos leitos femininos, acompanhada pela filha me 
chamou e quando me viu parada na entrada da enfermaria perguntou:  
- Minha filha, sabe ligar esse ventilador? Eu respondo: - Não, mas eu descubro. 
Segui a tubulação da fiação que é externa e achei o interruptor que fica no corredor 
fora da enfermaria e liguei o ventilador.  
A senhora fala:  
- Obrigada minha filha estava morrendo de calor, senti calor a noite inteira.  
Eu pergunto:  
- A senhora não chamou alguém da equipe?  
Resposta: Ah, fico com vergonha de ficar chamando e incomodando”  
(Diário de campo). 
 

 

 O cuidado de enfermagem ultrapassa as técnicas práticas, abrange a presença, 

confiança e atitudes da equipe de enfermagem para com os clientes e seus familiares, em 

outras palavras, o cuidar envolve se colocar no lugar do outro, e compreender as necessidades 

fisiológicas e emocionais para proporcionar conforto e segurança, e desse modo auxilia o 

outro na vivência do momento árduo que enfrenta (SOUZA; ESPÍRITO SANTO, 2008). 

 A equipe também se sensibiliza com a trajetória dos clientes, os mesmos criam 

vínculos com aos clientes, já que o tratamento é longo, com reinternações e debilitante para os 

clientes. Assim, a equipe demonstra se emocionar quando o cliente não consegue chegar ao 

fim do tratamento. 
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Acho que até a própria enfermagem também precisa de atendimento emocional, 
porque não é todo mundo que consegue lidar com o paciente com leucemia e 
linfoma, por conta até da taxa de mortalidade, tem muita gente que lida de forma 
muito difícil, nem todo mundo lida com a morte de maneira fácil ou pelo menos 
sustentável, então eu acho que a enfermagem que lida com esses casos tem que ter 
estrutura, porque é um paciente sensível, debilitado, diferenciado, solicitante é 
um paciente que precisa de você, ele te solicita mesmo, ele requer de 
você...paciência, que entenda aquilo que você está fazendo, porque a todo 
momento ele procura explicação, mais do que qualquer outro paciente 
normalmente como eles vem aqui em várias internações ele sabe o horário das 
medicações, eles sabem de tudo. Quem trabalha com esses pacientes, tem que 
haver consciência do que se está fazendo e sensibilidade porque não é um doente 
comum (E4). 
 
A gente cria muito vínculo aqui com os pacientes, não é como nas outras 
enfermarias, porque eles vão e voltam. E tem pacientes que até o fim da vida estão 
ali, firme e forte...não se abate com a doença não... a gente tenta... mas nem 
sempre consegue salvar (E6). 
 

 
 Os profissionais de enfermagem que prestam os cuidados por vezes sentem tristeza 

pela situação do cliente oncológico, os profissionais criam estratégias para conseguir lhe dar 

com o cotidiano do trabalho e por vezes usam ferramentas como o distanciamento 

(OLIVEIRA; FIRMES, 2012).  

 Ter a possibilidade da morte no cotidiano também pode ser estressante para a equipe 

de enfermagem, uma alternativa seria a disponibilidade dos componentes da equipe se 

expressarem e serem acompanhados por um profissional capacitado para ajudar com o fato, 

pois, o estresse e despreparo para processar situações que estimulam fortes emoções, pode 

influenciar as ações de cuidado do enfermeiro e sua vida pessoal. 

 A literatura nos diz que um dos recursos que pode ser usado pelo enfermeiro 

oncológico é a construção da resiliência, que se define como a capacidade de recuperação 

frente a desafios e circunstâncias desfavoráveis. A importância dessa construção por esses 

profissionais se relaciona com a necessidade de superação diante da exposição direta e 

constante com a terminalidade, finitude, dor e desesperança (SÓRIA, 2009). 

 Marques, Ferreira e Botelho (2013, p. 100) ponderam que autores destacam que a 

enfermagem nota em si, nos clientes e familiares a ansiedade, medo, insegurança, impotência 

e o peso do trabalho que desenvolvem, por isso:  

 

É necessário proporcionar aos profissionais de enfermagem condições de apoio para 
que ele possa se deparar e buscar soluções para essas situações conflitantes vividas 
em seu dia a dia, isso é requisito importante para que esses profissionais estejam 
preparados para atuar no ambiente hospitalar oncológico. 
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. Quanto à repercussão da doença, cabe resaltar que no cliente foi bem destacada em 

todos os discursos, porém, a repercussão no familiar foi vagamente mencionada pela equipe e 

pelos clientes e mais evidenciada pelos próprios familiares e a na equipe foi expressa apena 

pelos membros da própria equipe.  

 Tal fato representa que no dia – a – dia da hospitalização as consequências da doença e 

do tratamento no cliente são facilmente detectadas para a ação da equipe, mas a repercussão 

na equipe e familiares podem não ser prontamente identificada e amenizada, assim há 

possibilidade de repercussão no tratamento, já que a equipe e os familiares são sujeitos em 

constante contato com o cliente e suas incompreensões e abalos emocionais podem gerar 

ações negativas para o cuidado ao cliente. 

 No cenário hospitalar em que os profissionais de enfermagem enfrentam no cotidiano 

contra a morte e pela melhora da qualidade de vida dos clientes, toma para si os encargos de 

cuidar, aliviar e preservar a vida nesse contexto a essência das ações da equipe de 

enfermagem é cuidar dos clientes no alcance bio-psico-socio-espiritual, portanto olha o 

sujeito na multidimensionalidade de sua construção como indivíduo (MARQUES; 

FERREIRA; BOTELHO, 2013; SALIMENA et al, 2013). 

 A maioria dos clientes identifica e expressa às ações de seus familiares durante e após 

a hospitalização, porém, há relatos de familiares ausentes e de não reconhecimento da 

importância dos cuidados em domicílio, pois entende como tratamento a infusão de 

medicações e procedimentos hospitalares.  

 

Em casa coitados, eles fazem o que podem, aqui tem muito medicamento, em casa 
não tem recurso, eles fazem o que podem. Minha esposa ajuda faz tudo em casa, 
faz tudo o que eu peço, uma comidinha, uma canjiquinha; eu falo: -faz uma 
canjiquinha mas, não põem muito tempero por causa do cheiro. Ela faz tudo 
separado para ninguém tá mexer (P2). 
 
Minha irmã acabou que “juntou tudo” e foi para a casa da mamãe com marido, 
ela largou o emprego dela e ficou tomando conta da mamãe, agora de mim e faz 
docinhos e salgadinhos para fora, nunca vi trabalhar tanto e ainda cuida da gente 
(P4). 
 
 

 Quando a família se vê como fonte de apoio e como estrutura de suporte para 

sustentação dos cuidados ao cliente, ofertando afeto, estimulando o autocuidado, auxiliando 

nas tomadas de decisão influencia positivamente o modo como o cliente enfrenta e convive 

com o câncer. O enfermeiro reconhece que toda a família acrescenta uma boa resposta 

terapêutica, contribuindo para prolongamento da vida e/ou alcance da cura. Dessa forma a 

equipe de enfermagem precisa entender os sentimentos das relações familiares para 
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transformar a realidade deles incluindo um plano de cuidados que servirá como apoio ao 

sujeito capacitando-os para identificar alterações no estado de saúde e que permita acolher os 

pacientes e familiares (WAIDMAN et al, 2013). 

 Os familiares afirmam que tentam conciliar sua rotina diária para estarem mais tempo 

possível com o familiar durante a hospitalização, sentem receio que a distância da família 

deixe o cliente se sentir “abandonado” e desencorajado no seguimento do tratamento. Além 

disso, como já foi citado, o familiar se preocupa em não deixar transparecer tristeza ao cliente. 

 

A presença dos familiares e amigos incentivando ela a acreditar e continuar (F1). 

 

 Vários fatores envolvem a família do cliente com câncer, primeiro o impacto do 

diagnóstico, o prognóstico, a terminalidade, dificuldades financeiras, alterações e 

impossibilidade de prosseguir com rotinas diárias. O familiar cuidador por vezes prioriza as 

necessidades do cliente em detrimento as suas e avaliam essa tarefa como impactante por 

causa do despreparo e receio de errar (MAGALHÃES; FRANCO, 2012). 

 A equipe de enfermagem discursa sobre as ações da família em dois pontos: presença 

durante a hospitalização, mesmo não podendo permanecer como acompanhante, a visita diária 

dos familiares influencia no emocional do cliente, ter interesse em entender o processo da 

enfermidade do cliente para compreender e não resistir às restrições colocadas pela equipe, 

como por exemplo, a entrada de alimentos.  

 

Estando mais presente, aqui eles têm horários para as famílias, mas nem todos tem 
a família presente (E1). 
 
Apoiando em tudo que é necessário, muitas vezes a família atrapalha, sabem que o 
paciente não pode comer fruta crua, que não pode trazer alimentos, o risco de 
infecção é grande e a família trás escondido (E7). 

 

 Em relação às ações da equipe de enfermagem nas falas dos clientes se destaca o 

relacionamento interpessoal e a atenção da equipe de enfermagem para com eles, referem que 

gostam da assistência de enfermagem do setor, entretanto, nem todos os pacientes parecem 

identificar qual o papel da enfermagem. Os familiares não expressam as ações de 

enfermagem. A equipe de enfermagem relata os cuidados com os medicamentos, prevenção 

de infecção, manutenção de cateteres, orientações e outros, além das tentativas de melhoria da 

infra-estrutura e estabelecer conforto aos clientes. 
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A equipe de enfermagem não tem nada haver, eles só medicam a gente de acordo 
com que o médico passa, entendeu? E aí eu peço a iluminação de Jesus para que 
os médicos “passem” o medicamento adequando; A gente espera a recuperação 
que os médicos estejam iluminados para que a gente possa ser curado, porque a 
equipe de enfermagem elas nos tratam muito bem, não tem motivo para se 
desesperar aqui dentro (P4). 
 
Atenção fora de série (P9). 
 
Procurar se informar sobre o paciente, ficar atenta ao que está acontecendo, com a 
equipe médica e com o resto da equipe, se informando sobre o tratamento para 
poder responder as dúvidas dos pacientes (E2). 
 
Prestando uma assistência digna (E6). 
 
 

 
 Os três sujeitos expressam o que poderia interferir na concretização das necessidades 

de cuidado dos clientes. Os clientes elucidam que pode interferir negativamente: a falta de 

medicamentos, a falta de fé e religiosidade e não seguir as orientações. A espiritualidade e a 

aceitação são desenvolvidas a partir da subjetividade e difere de acordo com o sujeito, nesse 

ponto a enfermagem através do saber sentir compreende que são necessidades introspectivas 

que não devem ser menosprezada e nem alvo de críticas, são tão ou mais importantes que 

qualquer outra necessidade dependendo do momento vivenciado.   

 Para os familiares a interferência negativa está principalmente no abandono da família, 

mas outras variáveis aparecem são elas: descrença no tratamento e falta de acompanhamento 

psicológico. 

 
Eu acho que se de repente a família abandoná-lo...ele não vê a presença da gente... 
a gente vem todo o dia, entendeu? Isso dá força pra ele (F3). 
 

  

 Para os profissionais da equipe de enfermagem os fatores negativos são a 

infraestrutura inadequada, o baixo domínio teórico dos profissionais da equipe 

multiprofissional, a falta de acompanhamento psicológico, a falta de acompanhamento 

psicológico para os clientes e familiares e a falta de recursos materiais e humanos. Quando 

remetem ao domínio teórico destacam o risco do aumento de infecção, não passar segurança 

quando questionados pelos clientes e familiares, demora de atendimento emergencial pela 

equipe médica, baixa articulação entre os diferentes setores como, por exemplo, o banco de 

sangue. 

 Na infraestrutura além do conforto e privacidade do paciente envolve a possível falta 

de leitos no centro de tratamento intensivo quando há declínio do quadro clinico e esses 

permanecem na enfermaria sensibilizando os outros clientes e seus familiares. 
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O que pode interferir? A falta de médico no plantão, pra que você tenha uma 
assistência imediata quando o paciente tem uma intercorrência; equipe pouco 
treinada de enfermagem; um banco de sangue que não é estruturado o paciente 
precisa de um concentrado de plaquetas e simplesmente o banco de sangue não 
tem, não sabe como vai conseguir. Isso é complicado porque você está fazendo um 
tratamento de uma leucemia aguda, sabe que determinado dia vai ter necessidade 
de plaquetas, que a pessoa pode ter um sangramento e morrer sangrando e esse 
banco de sangue não está estruturado para atender a tempo e a hora nas 
urgências, mesmo sabendo que “fulano” e “ciclano” esta fazendo quimioterapia, 
têm leucemia aguda e mesmo assim eles não têm uma estrutura que possa prever 
que vai precisar (E9). 
 

 

 As variáveis elucidadas no cotidiano da hospitalização, do tratamento e o 

entendimento dos sujeitos envolvidos sobre essas questões direcionam ao entendimento das 

ações vistas e realizadas durante o cuidado ao cliente, seja um cuidado profissional da equipe 

de enfermagem, seja um cuidado familiar.  

 Conhecer essa realidade nos permite repensar o cotidiano da assistência de 

enfermagem e fortalecer os pontos favoráveis, redirecionar nossas estratégias, compreender e 

não apenas questionar e fornecer infinitas informações que nem sempre o cliente e seus 

familiares estão prontos para ouvir e internalizar o que está sendo dito.  

 O cotidiano hospitalar e o sujeito em tratamento pedem sensibilidade, um olhar atento 

ao seu momento, momento esse de mudanças e notícias desagradáveis em que os indivíduos 

estão assustados e ansiosos.  

 Nesse período é necessário fornecer informações para o cliente e seu familiar, porém, 

frente à percepção da ansiedade e medo também é necessário tranquilizar e esclarecer aos 

mesmos, que a equipe estará disponível para repetir ou falar em outro momento sobre o longo 

processo de tratamento que esse cliente oncohematológico inicia. Com o passar do tempo à 

empatia e o vínculo com a equipe facilitam a percepção sobre a fase em que os indivíduos 

estão sendo inseridos devido à neoplasia hematológica. 

 As necessidades humanas básicas possuem fatores que modificam sua expressão e a 

forma como devem ser atendidas e quando se manifestam como sinais e sintomas tornam-se 

problemas de enfermagem, esses nada mais são que situações provenientes de desequilíbrios 

das necessidades do indivíduo. Para a ação do enfermeiro frente aos problemas de 

enfermagem são precisos instrumentos básicos que se compõem da observação, comunicação, 

aplicação do método científico, destreza manual, planejamento, avaliação, criatividade, 

trabalho em equipe e uso dos recursos sociais (HORTA, 1979). 



 

 A equipe de enfermagem no cotidiano hospitalar 

possibilidades, focar no conforto, na higiene, no alívio da dor e das náuseas, na administração 

correta e segura dos medicamentos, no apoio emocional, no fornecimento de informações, na 

aceitação da autoimagem, ou seja, potencializar suas ações de cuidado e consequen

qualidade de vida dos sujeitos envolvidos.

 Nesse sentido, ao conhecer e analisar as nece

em diferentes perspectivas dos sujeitos envolvidos no cuidado ao mesmo, o enfermeiro e os 

demais membros da equipe de e

atendimento integral a essas necessidades em um ambiente seguro e acolhedor tendo como 

premissa que o cuidado de enfermagem implica em estabelecer com o cliente uma relação de 

proximidade e confiança que auxilie na sua adaptação as limitações decorrentes da evolução e 

tratamento da doença, sendo fundamental o preparo da equipe e suporte ao familiar para 

proporcionar atendimento adequado às necessidades apresentadas pelo cliente. 

Figura 04: Esquema da interação com os dados e entendimento do estudo

        
Fonte: elaborado por VIEIRA G.B.

 

O CLIENTE ONCOHEMATOLÓGICO HOSPITALIZADO

NECESSIDADES DE CUIDADO

Cliente

Família

Equipe de 
enfermagem

CUIDADO DE ENFERMAGEM AO CLIENTE ONCOHEMATOLÓGICO

A equipe de enfermagem no cotidiano hospitalar pode fazer o melhor dentro de suas 

des, focar no conforto, na higiene, no alívio da dor e das náuseas, na administração 

correta e segura dos medicamentos, no apoio emocional, no fornecimento de informações, na 

aceitação da autoimagem, ou seja, potencializar suas ações de cuidado e consequen

qualidade de vida dos sujeitos envolvidos. 

Nesse sentido, ao conhecer e analisar as necessidades do cliente oncohematoló

em diferentes perspectivas dos sujeitos envolvidos no cuidado ao mesmo, o enfermeiro e os 

demais membros da equipe de enfermagem podem desenvolver estratégias que favoreçam o 

atendimento integral a essas necessidades em um ambiente seguro e acolhedor tendo como 

premissa que o cuidado de enfermagem implica em estabelecer com o cliente uma relação de 

que auxilie na sua adaptação as limitações decorrentes da evolução e 

tratamento da doença, sendo fundamental o preparo da equipe e suporte ao familiar para 

proporcionar atendimento adequado às necessidades apresentadas pelo cliente. 

interação com os dados e entendimento do estudo

                                  

Fonte: elaborado por VIEIRA G.B.; ESPÍRITO SANTO, F.H., 2013. 
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fazer o melhor dentro de suas 

des, focar no conforto, na higiene, no alívio da dor e das náuseas, na administração 

correta e segura dos medicamentos, no apoio emocional, no fornecimento de informações, na 

aceitação da autoimagem, ou seja, potencializar suas ações de cuidado e consequentemente a 

ssidades do cliente oncohematológico, 

em diferentes perspectivas dos sujeitos envolvidos no cuidado ao mesmo, o enfermeiro e os 

nfermagem podem desenvolver estratégias que favoreçam o 

atendimento integral a essas necessidades em um ambiente seguro e acolhedor tendo como 

premissa que o cuidado de enfermagem implica em estabelecer com o cliente uma relação de 

que auxilie na sua adaptação as limitações decorrentes da evolução e 

tratamento da doença, sendo fundamental o preparo da equipe e suporte ao familiar para 

proporcionar atendimento adequado às necessidades apresentadas pelo cliente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 A enfermaria de hematologia do hospital universitário desse estudo atende a demanda 

de toda zona metropolitana II e por vezes esse atendimento se estende a áreas adjacentes. Os 

resultados elucidaram a importância de reconhecer as diferentes visões da mesma realidade, 

isso permite um cuidado direcionado e efetivo para cada cliente.  

 Para os clientes coisas que podem parecer pequenas fazem a diferença, como a 

privacidade de um banheiro e poder utilizá-lo no momento em que tiver vontade, a imposição 

das alterações nas rotinas pode interferir emocionalmente na sua aceitação a nova realidade. 

 A família vivencia o processo de hospitalização do cliente e compartilha com ele suas 

inseguranças e receios frente ao tratamento e situações emergentes da hospitalização. Sente 

medo e impotência frente ao que acontece com seu familiar e por esse motivo pode se tornar 

relutante independente das orientações da equipe, pois, esse pode entender que é o mínimo e 

talvez a única coisa que pode fazer pelo seu familiar. Esse sujeito também passa por emoções 

variadas e se sentem na responsabilidade de estar com o cliente, revindicar quando não 

compreende o que acontece. 

 A rotina de trabalho da equipe de enfermagem sofre interferências externas 

relacionadas ao contexto institucional as limitações de proporcionar uma assistência frente as 

necessidades do cliente e sua família o que pode gerar desgaste e sobrecarga emocional. 

 As necessidades apontadas foram não apenas ligadas ao quadro físico e caracterizam a 

rotina e a estrutura do local, pontuando que a necessidade surge de acordo com a realidade em 

que se encontra. A necessidade de cuidado profissional e medicamentos antineoplásicos 

podem ser comuns aos clientes oncohematológicos e entendidos como imprescindíveis para a 

remissão da neoplasia hematológica, mas, o imediatismo da necessidade de privacidade, 

conforto, apoio emocional pelos familiares estão intrínsecas ao sujeito e podem modificar.  

 À medida que uma necessidade é solucionada, outra necessidade pode se tornar mais 

evidente, mesmo que nunca tenha sido apontada antes, a necessidade surge do entendimento: 

Do que eu mais preciso nesse momento? O que vai fazer esse momento se tornar menos 

doloroso e mais aceitável? A partir desse pensamento é que se justifica e se exalta a 

importância do entendimento das diferentes perspectivas sobre as necessidades de cuidado do 

cliente oncohematológico.  

 Como a equipe de enfermagem pode contribuir para realizar os cuidados necessários e 

facilitar o processo de hospitalização e tratamento? A resposta está em conhecer qual a 
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necessidade de cuidado do cliente na visão deles, inseri-los no cuidado, estabelecer uma 

relação baseada na confiança, troca e solidariedade.  

 As necessidades de cuidado do cliente oncohematológico estão intrinsecamente 

conectadas ao tratamento, hospitalização e a repercussão do diagnóstico, não só nos clientes 

como nos que os cercam como seus familiares e a equipe de enfermagem que os assistem. 

 O cliente oncohematológico possui especificidades vindas do percurso da doença e do 

tratamento com antineoplásicos que ocorre por um longo período e causa no cliente alterações 

físicas devido a pancitopenia decorrente desses, sendo assim demandam cuidados mesmo 

após a alta hospitalar, o que implica trabalhar junto ao cliente e a família sobre a importância 

e os motivos pelos quais esses cuidados devem ser seguidos, expressando de maneira clara e 

atentando para o grau de entendimento do cliente, é papel da equipe multiprofissional, 

podendo a enfermagem realizar e reforçar quando necessárias essas e outras informações. 

 Nesse sentido, conclui-se que a equipe de enfermagem, sob liderança da enfermeira,  

ao cuidar do cliente oncológico precisa articular na sua prática conhecimento,para 

fundamentar suas ações, planejamento dessas ações para identificar e organizar os elementos 

necessários ao desenvolvimento dessa prática visando proporcionar um ambiente seguro e 

acolhedor ao cliente e sua família, em um ambiente de troca e solidariedade, reconhecendo a 

singularidade do outro e de si mesmo frente as necessidades da pessoa que está sendo cuidada 

pois, isso implica nos cuidados diários da enfermagem e diferencia uma assistência 

mecanizada e indiferencial, de uma assistência atenta, focada, comprometida com o cuidado 

da clientela. 

 A utilização do estudo de caso permite uma generalização naturalista, ou seja, mesmo 

que o estudo elucide as peculiaridades de uma determinada realidade, é possível que outras 

realidades sejam semelhantes e utilizem o estudo para complementar, modificar e 

potencializar a sua assistência de enfermagem. 

 No que tange as contribuições esse estudo visa complementar a assistência ao mostrar 

que a compreensão das diferentes visões dos personagens do cuidado favorece o planejamento 

e direcionamento das ações da equipe para com os clientes e familiares durante a 

hospitalização e com orientações na alta hospitalar para estimular a continuidade nos cuidados 

em domicílio e estimular o autocuidado dos clientes. 

 Portanto, esse estudo não se fecha aqui, mas abre possibilidades para novas pesquisas 

que tenham como meta a qualidade dos cuidados na área de enfermagem e o avanço dos 

conhecimentos na área de oncologia.  
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Apêndice A 

 
ROTEITO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA – Cliente hospitalizado. 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA – CLIENTE 

Nome (Iniciais): 
Sexo:  F (     )   M (   )                      Idade:                           Nacionalidade: 
Natural:                               Filhos:  S (    )    N (    ) média de idade dos filhos:     
Estado civil: solteiro (  )  casado (  )  viúvo (  ) divorciado (  )   outros (  ) 
........................................ 
Ocupação:                                               Religião: 
Escolaridade:  não possui (  )       1ºg. incompleto(  )     1ºg  (  )     2º g incompleto (  )           
2ºg (  )         3º incompleto (  )         3ºg (  ) 
Motivo da internação atual:................................................................................... 
Internação anteriores :  S (  )   N (  )  motivo:.......................................................... 
Doenças associadas: S (  )  N (  )  qual?................................................................... 
Deambulação: S (  ) N (  )  com dificuldade (  ) 
Atividade de vida diária: 
(  ) realiza sozinho sem dificuldade 
(  ) realiza sozinho com dificuldade 
(  ) precisa de ajuda para realizá-las 
(  ) não consegue fazer, precisa que alguém o faça 
Realiza quimioterapia:  S (  )  N (  )           esquema:         
Realiza radioterapia: S (  )  N (  ) 
- Condições de Moradia: 
Água:............................................  Esgoto:.............................................  
Lixo:............................... 
Eletricidade:...............................  transporte:.............................   
Ventilação:................................ 
- Eliminações: 
Intestinal :  observa (  ) não observa (  )   aspecto.................................... 
 ardor: S (  ) N (  )  sangramento: S (  ) N (  )     dor:  S (  )  N (  ) outros....................... 
Vesical: :  observa (  ) não observa (  )   aspecto.................................... 
 ardor: S (  ) N (  )  sangramento: S (  ) N (  )     dor:  S (  )  N (  ) outros....................... 
Náuseas:  S(  )  N (  )  vômitos: S (  )  N (  ) 
- Alimentação e Hidratação: 
Tipo de dieta :................................ 
Nº de refeições por dia.............................. 
Ingesta hídrica:..................................            quantidade por dia............................. 
- Sono  e repouso: (  ) satisfatório  (  ) insatisfatório   porque?................................................ 
- Higiene corporal: (  ) satisfatório  (  ) insatisfatório   porque?................................................ 
- Higiene oral: (  ) satisfatório  (  ) insatisfatório   porque?................................................ 
- uso de órtese e /ou prótese: S(  )  N (  ) Qual?.................................................. 
- Hábitos de lazer:.............................................................. 
EXAME FÍSICO: 
Sinais vitais: 



 
 

Cabeça: 
Pescoço: 
Tórax: 
Abdome: 
MMSS: 
MMII: 
Pele:  
Rede venosa: 
 
PERGUNTAS ABERTAS 

1. Como você se vê na hospitalização? 
2. O que a senhora acha que necessita para recuperar a sua saúde ? 
3. Como você acha que a equipe de enfermagem pode contribuir para sua recuperação de 

saúde? 
4. Como você acha que o seu familiar pode contribuir para sua recuperação de saúde? 
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Apêndice B 

 
ROTEITO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA – Familiar do cliente hospitalizado. 
 
Nome (Iniciais): 
Sexo:  F (     )   M (   )                      Idade:               Filhos:  S (    )    N (    ) média de idade 
dos filhos:     
Estado civil: solteiro (  )  casado (  )  viúvo (  ) divorciado (  )   outros (  ) ............................ 
Ocupação:         
Mora com o cliente (  )   Reside próximo :  S (  )  N(  )                                  
Escolaridade:  não possui (  )       1ºg. incompleto(  )     1ºg  (  )     2º g incompleto (  )           
2ºg (  )             3º incompleto (  )         3ºg (  ) 
Experiência de outro familiar com doença oncológica? 
 
 
 
PERGUNTAS ABERTAS 

1. Como você vê seu familiar na hospitalização? 
2. Para você, o que seu familiar necessita para recuperação de sua saúde? 
3. O que você acha que pode interferir no atendimento das necessidades do seu familiar? 
4. Como você acha pode ajudar no atendimento dessas necessidades? 
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Apêndice C 

 
ROTEITO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA – Equipe de enfermagem. 
 
Nome (Iniciais): 
Sexo:  F (     )   M (   )                      Idade:                
Escolaridade 
Categoria profissional:  (   ) auxiliar     (   ) técnico      (   ) enfermeiros                                  
Tempo de atuação no HUAP..................................... 
Tempo no setor:..................................... 
Horário de trabalho:................................... 
Vínculo empregatício: .............................. 
Possui outro emprego?.......................... qual? 
 
Tempo de atuação com paciente oncológicos......................................... 
 
Curso na área de oncologia ou hematologia:........................ Qual?......................................... 
 
Experiência familiar com paciente oncológico?  N (  ) S  (   ) tipo de doença 
oncológica?.............. 
 
 
 
 
PERGUNTAS ABERTAS 

1. Como você  percebe o cliente com leucemia e linfoma na hospitalização? 
2. Para você, quais são as necessidades de cuidado do cliente com leucemia e linfoma ? 
3. O que você acha que pode interferir no atendimento das necessidades desse cliente? 
4. Como você acha que a família pode contribuir para recuperação de saúde dos 

pacientes? 
5. Como acha que a enfermagem pode contribuir no atendimento dessas necessidades? 
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Apêndice D 

Roteiro de Observação  
 
 
Data: 
Início/término: 
 

� Observar as condições do ambiente (iluminação, ventilação, ruídos, limpeza, 
segurança). 

 
 
� Observar as condições de higiene, nutrição, hidratação, mobilidade, etc dos clientes. 
 

 
� Observar a presença de lavatório para as mãos, localizado na área anterior a entrada de 

enfermagem e cliente. 
 
 

� Observar situações de cuidado (interação entre os paciente, familiares e a equipe de 

enfermagem - linguagem, movimentos corporais, diálogos, abordagens, momentos) 

 
 
 

 
 
 
 
Impressões do pesquisador: 
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Apêndice E 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Cliente   

Dados de identificação 
Título do Projeto: Atenção Integral ao Cliente Oncohematológico Hospitalizado: implicações para o cuidado de 
enfermagem.  
Pesquisador Responsável: Fátima Helena do Espírito Santo e Gabriela Baptista Vieira.       
Telefones para contato: (21)97044092 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense                           

Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 

 
Idade: _____________ anos     R.G. __________________________ 
 
O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar da  pesquisa “ AS NECESSIDADES DO CLIENTE 
ONCOHEMATOLÓGICO HOSPITALIZADO: implicações para o cuidado de enfermagem. ” Parte do 
projeto: Atenção Integral ao Cliente Oncohematológico Hospitalizado: implicações para o 
cuidado de enfermagem; realizado pelo  pesquisador Enf. Mestranda Gabriela Baptista Vieira. 
Os objetivos da pesquisa são: Descrever as necessidades de cuidado do cliente 
oncohematológico hospitalizado na perspectiva do cliente, do familiar e da equipe de 
enfermagem. Discutir as implicações das necessidades do cliente oncohematológico 
hospitalizado para o cuidado de enfermagem. Tem como justificativa fornecer subsídios para 
a melhoria da qualidade da assistência para o cliente e seus familiares. Será realizada uma 
entrevista com utilização de gravadores. Durante a realização do estudo seu nome não será 
revelado, para isso utilizaremos apelidos na divulgação do estudo. Caso necessite, poderão ser 
marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos 
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Em qualquer momento 
poderá desistir da participação da pesquisa, mesmo após as entrevistas. A desistência da 
participação na pesquisa não terá nenhum prejuízo para o participante. Este documento será 
elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo  sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo 
pesquisador. 
 
 
Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, declaro ter sido 
informado e concordo com a participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

           _______________________________                           ___________________________________ 
               (Participante)                                  Gabriela Baptista Vieira                          

    (Responsável por obter o consentimento)                                                      

 

___________________________________              ___________________________________                                         
Testemunha                                                                      Testemunha 
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Apêndice F 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Familiar   

Dados de identificação 
Título do Projeto: Atenção Integral ao Cliente Oncohematológico Hospitalizado: implicações para o cuidado de 
enfermagem.  
Pesquisador Responsável: Fátima Helena do Espírito Santo e Gabriela Baptista Vieira.       
Telefones para contato: (21)97044092 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense                           

Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 

 
Idade: _____________ anos     R.G. __________________________ 
 
O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar da  pesquisa “ AS NECESSIDADES DO CLIENTE 
ONCOHEMATOLÓGICO HOSPITALIZADO: implicações para o cuidado de enfermagem. ” Parte do 
projeto: Atenção Integral ao Cliente Oncohematológico Hospitalizado: implicações para o 
cuidado de enfermagem; realizado pelo  pesquisador Enf. Mestranda Gabriela Baptista Vieira. 
Os objetivos da pesquisa são: Descrever as necessidades de cuidado do cliente 
oncohematológico hospitalizado na perspectiva do cliente, do familiar e da equipe de 
enfermagem. Discutir as implicações das necessidades do cliente oncohematológico 
hospitalizado para o cuidado de enfermagem. Tem como justificativa fornecer subsídios para 
a melhoria da qualidade da assistência para o cliente e seus familiares. Será realizada uma 
entrevista com utilização de gravadores. Durante a realização do estudo seu nome não será 
revelado, para isso utilizaremos apelidos na divulgação do estudo. Caso necessite, poderão ser 
marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos 
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Em qualquer momento 
poderá desistir da participação da pesquisa, mesmo após as entrevistas. A desistência da 
participação na pesquisa não terá nenhum prejuízo para o participante. Este documento será 
elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo  sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo 
pesquisador. 
 
 
Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, declaro ter sido 
informado e concordo com a participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

           _______________________________                           ___________________________________ 
               (Participante)                                  Gabriela Baptista Vieira                          

    (Responsável por obter o consentimento)                                                      

 

___________________________________              ___________________________________                                         
Testemunha                                                                      Testemunha 
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Apêndice G 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Equipe de Enfermagem   

Dados de identificação 
Título do Projeto: Atenção Integral ao Cliente Oncohematológico Hospitalizado: implicações para o cuidado de 
enfermagem.  
Pesquisador Responsável: Fátima Helena do Espírito Santo e Gabriela Baptista Vieira.       
Telefones para contato: (21)97044092 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense                           

Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 

 
Idade: _____________ anos     R.G. __________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar da  pesquisa “ AS NECESSIDADES DO CLIENTE 
ONCOHEMATOLÓGICO HOSPITALIZADO: implicações para o cuidado de enfermagem. ” Parte do 
projeto: Atenção Integral ao Cliente Oncohematológico Hospitalizado: implicações para o 
cuidado de enfermagem; realizado pelo  pesquisador Enf. Mestranda Gabriela Baptista Vieira. 
Os objetivos da pesquisa são: Descrever as necessidades de cuidado do cliente 
oncohematológico hospitalizado na perspectiva do cliente, do familiar e da equipe de 
enfermagem. Discutir as implicações das necessidades do cliente oncohematológico 
hospitalizado para o cuidado de enfermagem. Tem como justificativa fornecer subsídios para 
a melhoria da qualidade da assistência para o cliente e seus familiares. Será realizada uma 
entrevista com utilização de gravadores. Durante a realização do estudo seu nome não será 
revelado, para isso utilizaremos apelidos na divulgação do estudo. Caso necessite, poderão ser 
marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos 
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Em qualquer momento 
poderá desistir da participação da pesquisa, mesmo após as entrevistas. A desistência da 
participação na pesquisa não terá nenhum prejuízo para o participante. Este documento será 
elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo  sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo 
pesquisador. 
 
 
Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, declaro ter sido 
informado e concordo com a participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

           _______________________________                           ___________________________________ 
               (Participante)                                  Gabriela Baptista Vieira                          

    (Responsável por obter o consentimento)                                                      

 

___________________________________              ___________________________________                                                
Testemunha                                                                      Testemunha 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


