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RESUMO 

 

Introdução: Para os Linfomas, o tratamento de primeira linha com quimioterapia 

caracteriza-se, na maioria das vezes, como um procedimento a nível ambulatorial. Há 

fatores que influenciam para o agravamento clínico destes pacientes, incluindo as 

manifestações clínicas da própria doença e as toxicidades advindas do tratamento. O 

acompanhamento por telefone pelo enfermeiro é uma intervenção cada vez mais utilizada 

no itinerário de pacientes com câncer.  Objetivos: Elaborar um protocolo assistencial de 

acompanhamento por telefone a pacientes com Linfoma em quimioterapia ambulatorial, 

caracterizar o perfil sociodemográfico, socioeconômico e clínico de pacientes com 

Linfoma em quimioterapia antineoplásica ambulatorial; analisar o uso do 

acompanhamento por telefone como tecnologia aliada ao cuidado de Enfermagem a 

pacientes com Linfoma em quimioterapia ambulatorial no controle da intensidade dos 

sinais e sintomas relacionados à doença e ao tratamento; e avaliar a satisfação no cuidado 

dos pacientes com o objetivo principal de testar um protocolo assistencial de 

acompanhamento por telefone para controle tanto dos sinais quanto dos sintomas em 

pacientes com linfoma em quimioterapia antineoplásica ambulatorial. Métodos: Trata-se 

de um estudo experimental do tipo estudo clínico randomizado. O estudo foi 

desenvolvido em uma Central de Quimioterapia em um hospital de referência do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Rio de Janeiro/RJ. Os dados foram analisados através de análise 

descritiva e testes inferenciais. Resultados: 24 participantes foram analisados, sendo 12 

no grupo intervenção e 12 no grupo controle. Os desfechos primários não tiveram suas 

intensidades controladas com o acompanhamento por telefone quando comparadas entre 

os grupos, somente a ansiedade. A frequência da constipação teve redução em somente 

uma das avaliações quando comparada entre os grupos. O nível de satisfação foi alto em 

ambos os grupos e o controle dos sintomas foi o efeito mais relatado. A fadiga e a 

disgeusia foram os sintomas mais prevalentes durante o seguimento do grupo intervenção 

e nas avaliações dos dois grupos no dia da quimioterapia. A dor e a febre foram os 

principais motivos de ida à emergência. O vínculo foi uma forte evidência constatada. 

Conclusões: Este estudo permitiu testar o protocolo assistencial proposto. A ansiedade 

foi o único desfecho estatisticamente significativo neste estudo, com diminuição da 

frequência quando analisadas as avaliações no grupo intervenção e menor intensidade 

global quando comparado entre os grupos. Houve também, menor frequência de 

constipação na segunda avaliação quando comparado entre os grupos. Portanto, a 

hipótese nula foi parcialmente refutada. O acompanhamento por telefone proporciona 

maior vínculo entre os pacientes e seus familiares com os profissionais/instituição. O 

nível de satisfação foi alto nos dois grupos. O tamanho da amostra associado à avaliação 

dos sinais e sintomas somente no dia da quimioterapia são limitações deste estudo. 

Implicações para a prática de Enfermagem: Protocolos assistenciais de 

acompanhamento por telefone pelo enfermeiro contribuem para a prática baseada em 

evidências e sua inserção deve ser avaliada em serviços oncológicos levando em 

consideração a sua realidade institucional. 

 

Palavras-chave: Prática avançada de enfermagem; avaliação em enfermagem; 

telenfermagem; enfermagem oncológica. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
 
Introduction: For lymphomas, first-line treatment with chemotherapy is characterized, 

in most cases, as an outpatient procedure. There are factors that influence the clinical 

worsening of these patients, including the clinical manifestations of the disease itself and 

the toxicities arising from the treatment. Telephone follow-up by nurses is an intervention 

increasingly used in the itinerary of cancer patients. Objectives: develop a telephone 

follow-up assistance protocol for patients with lymphoma in outpatient chemotherapy, 

characterize the sociodemographic, socioeconomic and clinical profile of patients with 

lymphoma in outpatient antineoplastic chemotherapy; analyze or use telephone follow-

up as the technology combined with the care of patients with Lymphoma in outpatient 

chemotherapy in control of the intensity of signs and symptoms related to diseases and 

treatment and assessment of satisfaction with the treatment of patients as the main 

objective of testing a telefone follow-up assistance protocol to control signs and 

symptoms in patients with lymphoma undergoing outpatient antineoplastic 

chemotherapy. Methods: This is an experimental study - randomized clinical trial. The 

study was developed in a Chemotherapy Center in a referral hospital from the Sistema 

Único de Saúde (SUS) in Rio de Janeiro / RJ. The data were analyzed through descriptive 

analysis and inferential tests. Results: 24 participants were analyzed, 12 in the 

intervention group and 12 in the control group. Primary outcomes did not have their 

intensities controlled with telephone follow-up when compared between groups, only 

anxiety. The frequency of constipation decreased in only one of the assessments when 

compared between groups. The level of satisfaction was high in both groups and symptom 

control was the most reported effect. Fatigue and dysgeusia were the most prevalent 

symptoms during the follow-up of the intervention group and in the assessments of the 

two groups on the day of chemotherapy. Pain and fever were the main reasons for going 

to the emergency. The bond was strong evidence. Conclusions: this study allowed to test 

the proposed assistance protocol. Anxiety was the only statistically significant outcome 

in this study, with a decrease in frequency when assessments were analyzed in the 

intervention group and a lower overall intensity when compared between groups. There 

was also a lower frequency of constipation in the second assessment when compared 

between groups. Therefore, the null hypothesis has been partially refuted. Telephone 

follow-up provides a greater bond between patients and their families and professionals / 

institution. The level of satisfaction was high in both groups. The sample size and the 

assessment of signs and symptoms only on the day of chemotherapy are limitations of 

this study. Implications for Nursing practice: assistance protocols for telephone follow-

up by nurses contribute to evidence-based practice and their insertion should be evaluated 

in oncology services taking into account their institutional reality. 

 

Key words: advanced practice nursing; nursing assessment; telenursing; oncology 

nursing. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  O Tema e sua contextualização 

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo, sendo responsável por 

cerca de 9,6 milhões de mortes e mais de 18 milhões de casos novos a nível mundial em 

2018(1). No Brasil, neste mesmo ano, foram contabilizadas 243.588 mortes e 

aproximadamente 560 mil novos casos de câncer(2). 

Em 2016, as principais causas de morte no Brasil foram relacionadas às doenças 

cardiovasculares (28%) e ao câncer (18%)(3). Segundo a Estimativa de Incidência de 

Câncer no Brasil(4), estima-se, para o triênio 2020-2022, a ocorrência de 450 mil casos 

novos de câncer, em cada ano, excetuando-se o câncer de pele não melanoma. Nos 

Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) de brasileiros analisados(5), os 

linfomas corresponderam a 12% de todos os tumores na faixa etária de 15 a 29 anos. As 

taxas de incidência de Linfoma de Hodgkin são mais altas entre adolescentes, adultos 

jovens (15 a 29 anos), adultos (30 a 39 anos) e entre adultos mais velhos (75 anos ou 

mais). Já para o Linfoma não-Hodgkin perpassa todas as faixas etárias e sua incidência 

aumenta com o envelhecimento. O número de casos novos de Linfoma de Hodgkin 

esperados para o Brasil, para cada ano do triênio 2020-2022, é de 1.590 casos em homens 

e de 1.050 em mulheres. Já para o Linfoma não-Hodgkin, espera-se 6.580 casos entre 

homens e 5.450 entre mulheres(4). 

Para os linfomas, o tratamento sistêmico com quimioterapia é considerado uma 

terapia curativa e, na maioria dos casos é realizada a nível ambulatorial(6). O tratamento 

oncológico com quimioterapia antineoplásica tem se modificado ao longo dos anos e vem 

se estabelecendo cada vez mais a nível ambulatorial através da Atenção Ambulatorial 

Especializada (AAE) ou Day clinic(6-9). Essa mudança é resultado de esforços para 

elaborar uma forma mais eficiente e econômica de fornecer assistência para atender à 

crescente necessidade de tratamento quimioterápico(10). 

A quimioterapia é uma modalidade de tratamento sistêmico do câncer e consiste 

no emprego de substâncias químicas isoladas ou em combinação, que atuam em nível 

celular, interferindo no seu processo de crescimento e divisão. As principais toxicidades 

são: mielossupressão, náuseas e vômitos, fadiga, alopecia, alterações na motilidade 

gastrointestinal, perda do apetite e mucosite(11). No entanto, as suas toxicidades levam 
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frequentemente à efeitos secundários que geram risco de vida ou debilitantes, sendo que 

algumas destas toxicidades são mais comumente observadas em tumores hematológicos 

quando comparados a tumores sólidos(6). Estudos corroboram e enfatizam que a má 

gestão e a não detecção precoce dos efeitos adversos em pacientes com câncer em 

tratamento quimioterápico levam ao aumento da utilização dos serviços de saúde, 

aumentando a morbidade, mortalidade e os custos em saúde(10,12-13). 

Portanto, é fundamental pensar em um continuum do cuidado para além dos 

hospitais ou clínicas, visando melhorar a qualidade da assistência prestada a esses 

pacientes. A enfermagem possui como principal meta o cuidado do ser humano em todo 

o seu processo de vida mediante avaliação contínua e centrada nas suas necessidades e 

escolhas e, por isso, enfermeiros vem se destacando nesse cenário como protagonistas no 

gerenciamento de cuidados de pacientes com câncer através de metodologias de 

acompanhamento(14). 

A partir da experiência profissional, verifica-se que quando o tratamento 

quimioterápico é realizado em regime ambulatorial, a maioria das necessidades e das 

demandas do paciente são detectadas ou sentidas pela família ou pelo próprio paciente 

quando este já se encontra em domicílio. Nesse meio tempo, o paciente não dispõe de 

uma orientação e apoio profissional, sendo este o período em que várias demandas podem 

emergir, como em relação às medicações de suporte (a exemplo do uso correto do fator 

de estimulação de colônias de granulócitos (Granulocyte Colony-Stimulating Factor – G-

CSF), além de dúvidas em relação aos cuidados domiciliares e manejo correto de 

toxicidades.  

Importante ressaltar que, em países subdesenvolvidos, os pacientes com câncer 

apresentam um perfil diverso do encontrado nos países de primeiro mundo. O itinerário 

terapêutico e diagnóstico desses pacientes é influenciado pelas características 

socioeconômicas, culturais e de estruturação da rede de saúde, principalmente pública. 

Dados recentes da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) advertem que a 

apresentação tardia aliada ao diagnóstico e tratamento inacessíveis são questões comuns 

em países de baixa renda(15). Partindo dessa premissa, constata-se uma interferência direta 

em relação ao tratamento e ao prognóstico, inclusive em relação à manifestação e 

condição clínica da doença junto aos cuidados prestados ao paciente e sua família.   

Assim, é importante uma ampliação de metodologias do cuidado de 

Enfermagem que leve em consideração tanto o perfil destes pacientes quanto a realidade 

institucional onde é praticada esta assistência. 
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O controle de sintomas relacionados à doença e ao tratamento sempre esteve 

entre as prioridades de pesquisa para os enfermeiros oncológicos. Em última divulgação 

da Agenda de Prioridades de Pesquisa da Oncology Nursing Society (2019-2022)(16), o 

tema Sympton Science - Ciência dos sintomas em sua tradução literal - ainda é presente e 

destaca-se, nesta edição, a importância da construção de novos conhecimentos sobre as 

linhas terapêuticas como a imunoterapia e outras terapias emergentes tal qual o CAR-T-

cell. Aqui no Brasil ainda não se dispõe de uma agenda de prioridades nesta área e, nesse 

sentido, pode-se dizer que o país está a alguns passos atrás não só em diagnosticar suas 

prioridades, mas também no controle efetivo dos sintomas que afetam diretamente a 

qualidade de vidas dos pacientes e seus familiares.  

Portanto, despontar inovações tecnológicas no campo da enfermagem apresenta-

se como uma assertiva não distante da realidade. Inúmeros estudos relatam a incorporação 

desses recursos na prática profissional da enfermagem, representando elemento 

fundamental para seu aprimoramento e melhoria contínua da qualidade do cuidado 

prestado sem, contudo, abster-se do caráter ético e humano(17). 

O telefone fixo ou móvel é um dispositivo tecnológico utilizado pela maioria da 

população atualmente e, por ser uma ferramenta de fácil uso, promove a interação de 

qualquer que seja o indivíduo ou população com os profissionais de saúde e até mesmo 

entre os próprios profissionais. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), telemedicina é a prestação de 

serviços de saúde por profissionais da área, onde a distância é um fator crítico, usando 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para diagnóstico, tratamento, pesquisa 

e avaliação e educação continuada de profissionais da saúde; tudo com fins de interesse 

em promover a saúde dos indivíduos e população(18). O conceito de Telemedicina 

permanece atual mesmo após todos estes anos, porém, ainda não há uma consistência 

conceitual em relação aos termos utilizados na literatura. Telessaúde, e-saúde, 

telemedicina são utilizados de maneiras distintas por diferentes autores, variando em 

relação às funções, contextos, profissionais de saúde e objetivos(19). 

A telessaúde e a telemedicina surgem como uma opção terapêutica que 

proporciona benefícios aos profissionais, pacientes e familiares e aos serviços de saúde, 

pois estreita a relação e confiança entre os envolvidos, permitindo a avaliação e 

acompanhamento do quadro clínico, além da intervenção precoce na busca pela 

prevenção de complicações e agravos(20). Na área da Enfermagem, o acompanhamento 

por telefone é definido como uma intervenção pela Classificação de Intervenções de 
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Enfermagem (Nursing Intervention Classification – NIC), com seu conceito atrelado ao 

fornecimento de resultados de exames ou avaliação da resposta do paciente e 

determinação de problemas potenciais como consequência do tratamento, exame ou testes 

prévios(21). 

Em um estudo de revisão sistemática que teve como objetivo avaliar a 

aceitabilidade do suporte por telefone em pacientes com câncer, concluiu-se que este tipo 

de intervenção é um recurso potencial que pode tornar as iniciativas de saúde acessíveis 

a uma variedade de pacientes e, por isso, demandam de mais investigações em populações 

mais específicas(22). 

Desse modo, acredita-se que esta seja uma tecnologia efetiva para 

acompanhamento de pacientes com doença onco-hematológica, como o linfoma e que 

possa contribuir numa perspectiva de um manejo mais efetivo dos sinais e sintomas 

relacionados à doença e ao tratamento, além da melhora da satisfação do paciente com o 

cuidado através do uso de intervenções previamente elaboradas e gerenciamento de 

demandas do cuidado.  

Assim, este estudo visa abordar a aplicação da tecnologia de informação e 

comunicação, garantida pelo uso do telefone, no acompanhamento de pacientes com 

linfoma considerando o contexto da Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) de alta 

complexidade. O cenário consiste em uma Central de Quimioterapia Adulto inserida em 

um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) de referência 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para tanto, estabeleceu-se a seguinte questão de pesquisa: em pacientes com 

linfoma em quimioterapia ambulatorial, qual é o efeito do acompanhamento por telefone 

em comparação ao cuidado padrão sobre o controle da intensidade dos sinais e sintomas 

relacionados à doença e ao tratamento? 

Com base na questão de pesquisa proposta foram elaboradas as seguintes 

hipóteses: 

H0: A intervenção de Enfermagem através do acompanhamento por telefone do 

paciente com linfoma em quimioterapia ambulatorial não contribui para o controle da 

intensidade dos sinais e sintomas relacionados à doença e ao tratamento. 

H1: A intervenção de Enfermagem através do acompanhamento por telefone do 

paciente com linfoma em quimioterapia ambulatorial contribui para o controle da 

intensidade dos sinais e sintomas relacionados à doença e ao tratamento. 
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As variáveis de desfecho primário são: intensidade dos sinais e sintomas 

relacionados à doença e ao tratamento. Desfecho secundário: satisfação com o cuidado. 

1.2  Objetivo geral 

Testar um protocolo assistencial de acompanhamento por telefone para controle 

dos sinais e sintomas em pacientes com linfoma em quimioterapia antineoplásica 

ambulatorial. 

1.3  Objetivos específicos 

• Elaborar um protocolo assistencial de acompanhamento por telefone a pacientes 

com linfoma em quimioterapia ambulatorial; 

• Caracterizar o perfil sociodemográfico, socioeconômico e clínico de pacientes 

com linfoma em quimioterapia antineoplásica ambulatorial; 

• Analisar o uso do acompanhamento por telefone como tecnologia aliada ao 

cuidado de enfermagem a pacientes com linfoma em quimioterapia ambulatorial 

no controle da intensidade dos sinais e sintomas relacionados à doença e ao 

tratamento; 

• Avaliar a satisfação com o cuidado dos pacientes. 

1.4  Justificativa e relevância   

Acompanhar o paciente em seu domicílio durante o tratamento com 

quimioterapia ambulatorial pode ser benéfico ao paciente, à família e à instituição, 

sobretudo quando se trata de pacientes oncológicos. O processo de saúde-doença destes 

pacientes é complexo e tende a atingir tanto seu aspecto físico, como social, espiritual e 

emocional. 

O câncer compõe o grupo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e 

destaca-se por ser um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, onde políticas e 

diretrizes vem sendo implementadas para fins de seu controle. Nas doenças crônicas, o 

sucesso de um tratamento depende fortemente da participação e do envolvimento do 

usuário enquanto sujeito ativo do seu tratamento. Uma atitude de autocuidado que leve a 

estilos e práticas de vida mais saudáveis, assim como a adesão ao tratamento, não depende 
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apenas de uma prescrição profissional, mas de uma conscientização do usuário sobre sua 

condição de saúde e a relação dela com suas práticas(23). A organização do processo de 

trabalho oferecido ao paciente com doenças crônicas tem como pontos de ação, dentre 

outros, o acompanhamento não presencial, podendo ser por contato telefônico ou correio 

eletrônico(23). 

Sob essa perspectiva, surge a necessidade de investigar como o enfermeiro vem 

se apropriando desta tecnologia através da intervenção pelo acompanhamento por 

telefone de pacientes em tratamento quimioterápico ambulatorial. Considerando tal 

aspecto, foi realizada uma revisão integrativa sobre essa temática onde constatou-se a 

baixa produção de estudos realizados no Brasil e no restante da América Latina com nível 

de evidência forte, o que retrata a baixa articulação do enfermeiro na área da pesquisa 

sobre esse tema nessa região. Outra lacuna diz respeito a estudos que investiguem esta 

intervenção em pacientes onco-hematológicos, onde somente um trabalho retratou 

especificamente esses pacientes(24) . 

Em um estudo longitudinal de pacientes hematológicos admitidos entre 

setembro de 2011 e janeiro de 2014 nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), foi relatado 

que em um total de 157 pacientes, 128 (81,6%) eram portadores de doenças 

hematológicas malignas, sendo que as condições agudas mais comuns nessa população 

provêm das doenças de base e complicações relacionadas ao tratamento(25). Quando os 

sintomas decorrentes das reações adversas não são devidamente controlados, há um 

impacto extremamente negativo na qualidade de vida e nas atividades diárias dos 

pacientes, podendo interferir na adesão ao tratamento e, consequentemente, afetar o 

cumprimento do regime terapêutico proposto(20).  

Outro estudo, relacionado à avaliação de qualidade de vida de pacientes 

hematológicos em quimioterapia, constatou média das funções física, cognitiva, 

emocional, social e desempenho de papel com um nível pouco satisfatório. Nas escalas 

de sintomas, houve predomínio de fadiga seguida de insônia e perda de apetite. Esses 

sintomas interferiram nas funções físicas, emocionais e cognitivas dos pacientes, 

demonstrando que efeitos colaterais do tratamento influenciam negativamente na 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) dessas pessoas(26). 

Corroborando com as questões relacionadas acima, achados de uma metanálise do 

efeito da assistência de enfermagem por telefone de pacientes com câncer em diversas 

fases do tratamento e follow-up sugerem que intervenções prestadas no continuum de 

cuidados parecem fornecer alguns benefícios gerais importantes, melhorando sintomas 
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físicos, o sofrimento emocional, a capacidade de autocuidado e a qualidade de vida 

relacionada à saúde(14). Mesmo com a publicação da Agenda de prioridades de pesquisa 

pela Oncology Nursing Society 2019-2022(16) destacando a necessidade de construção de 

novos conhecimentos em imunoterapia e outras terapias emergentes, ainda há a 

necessidade de maiores estudos empíricos de intervenções de controle de sintomas e 

eficácia das estratégias de autocuidado em pacientes com linfoma, segundo revisão 

sistemática nesta área(27). 

Assim, espera-se que o acompanhamento por telefone aos pacientes com linfoma 

em tratamento quimioterápico ambulatorial propicie a identificação precoce dos riscos a 

que estão suscetíveis, aumente a capacidade de autocuidado e, consequentemente, 

controle a intensidade dos sinais e sintomas relacionados à doença e ao tratamento. 

Espera-se também, que proporcione suporte ao paciente e família bem como 

acompanhamento da evolução do quadro clínico fortalecendo o elo entre paciente, família 

e profissional/instituição, melhorando sua satisfação com o cuidado. 

No Brasil, políticas vêm sendo implementadas priorizando o incentivo à pesquisa, 

desenvolvimento e avaliação de tecnologias na área da saúde que incluem o câncer como 

uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) sendo, portanto, uma linha de pesquisa 

prioritária pela Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS)(28) e pela 

Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde (APPMS), recentemente 

divulgada(29). Alinha-se também às Prioridades de Pesquisa em Enfermagem (PPE) no 

que tangem aos eixos transversais: avaliação de tecnologias em Enfermagem, 

investigação clínica e educação em saúde. Como eixo vertical considera-se ações no 

cuidado de enfermagem às doenças não-transmissíveis(30). Em relação às prioridades de 

pesquisa da Oncology Nursing Society 2019-2022, destaca-se o desenvolvimento e 

fortalecimento de novas metodologias de acompanhamento e o uso da Implementation 

Science como uma metodologia cada mais utilizada no campo das práticas baseadas em 

evidências(16). 

Com este estudo espera-se contribuir para a implementação de uma assistência de 

enfermagem integral e sistematizada centrada no paciente com Linfoma e sua família, 

baseando-se em suas necessidades e escolhas, em busca do desenvolvimento da prática 

avançada profissional e transformadora na área da Enfermagem Oncológica bem como 

para o ensino e pesquisas futuras. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1  Doença Crônica Não Transmissível: Câncer 

A partir de recente publicação da Organização Mundial de Saúde “Saving Lives, 

spending less: a strategic response to noncommunicable diseases” conclui-se que investir 

no controle de Doenças Não Transmissíveis (DNTs) gera grandes retornos financeiros e 

de saúde aos países(31). As doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças 

respiratórias crônicas e transtornos mentais foram responsáveis por 71% das mortes a 

nível mundial no ano de 2016. Essas doenças têm um enorme custo que vai além da saúde, 

prejudicando a produtividade da força de trabalho e a prosperidade econômica. Afetam 

desproporcionalmente em países de renda baixa e média e, em todos os países, os mais 

pobres e vulneráveis são os que estão em maior risco e os menos propensos a ter acesso 

ao tratamento(3). 

Em 2016, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 17,9 milhões de 

mortes, representando 31% de todas as mortes globais e o câncer por 9 milhões de mortes, 

16% de todas as mortes globais. Até 2030, uma das metas globais é de reduzir em um 

terço a mortalidade prematura dessas doenças por meio de prevenção e tratamento, além 

de promover a saúde mental e o bem-estar aos atores envolvidos. A implementação das 

intervenções governamentais ou “Best buys” incluem 16 ações que devem ser planejadas 

e desenvolvidas em todos os países entre 2018 e 2025, de modo que se evitem 9,6 milhões 

de mortes prematuras e movendo, assim, os países consideravelmente para as metas de 

redução de mortalidade por DCNTs. Os “ Best buys” incluem intervenções relacionadas 

à redução do uso do tabaco e álcool, promoção de dieta saudável, incentivo à prática de 

atividade física, controle das doenças cardiovasculares e diabetes e controle do câncer(3). 

O conhecimento científico demonstra que a carga de doenças não transmissíveis 

pode ser bastante reduzida se ações preventivas e curativas de custo efetivo forem 

implementadas de maneira efetiva e equilibrada, junto a intervenções para prevenção e 

controle de doenças não transmissíveis já disponíveis(32). 

As doenças crônicas, em geral, estão relacionadas a causas múltiplas, são 

caracterizadas por início gradual, de prognóstico usualmente incerto, com longa ou 

indefinida duração e requerem intervenções com o uso de diversas tecnologias associadas 
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a mudanças de estilo de vida em um processo de cuidado contínuo que nem sempre leva 

à cura(23). 

A cronicidade de uma doença traz impactos sobre o desenvolvimento 

socioeconômico de um país, pois onera o indivíduo, a família e o sistema de saúde em 

consequência do aumento da morbidade, hospitalizações e custos. A taxa de internação 

hospitalar devido às neoplasias tem aumentado no Brasil, passando de 229/100 mil em 

2000 para 301/100 mil em 2009. Mesmo com a existência do Sistema Único de Saúde 

(SUS), gratuito e universal, o custo individual de uma doença crônica ainda é bastante 

alto, em função dos custos agregados, o que contribui para o empobrecimento das 

famílias(33). 

Considerando a magnitude das DCNT, em 2011 foi lançado o Plano de Ações 

Estratégicas para enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2011-2022 

no Brasil pelo Ministério da Saúde. Este plano visa preparar o país para enfrentar e deter 

nos próximos dez anos as DCNT, entre as quais, o câncer faz parte. O maior objetivo é o 

de promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, 

integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das 

DCNT e seus fatores de risco, além de fortalecer os serviços de saúde voltados às doenças 

crônicas fundamentado no delineamento de diretrizes e ações em: a) vigilância, 

informação, avaliação e monitoramento; b) promoção da saúde; c) cuidado integral(33). 

O Eixo III - Cuidado Integral propõe ações visando ao fortalecimento da 

capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde e à ampliação de um conjunto de 

intervenções diversificadas capazes de uma abordagem integral da saúde com vistas à 

prevenção e ao controle das DCNT. O desenvolvimento de linhas de cuidado faz parte 

destas ações e tem como propósito garantir projeto terapêutico adequado, vinculação 

entre cuidador e equipe, assim como a integralidade e a continuidade no 

acompanhamento. Outra estratégia deste eixo é a de ampliar, fortalecer e qualificar a 

assistência oncológica no SUS(33). 

Com base no acima exposto, em 2013 foram lançadas as diretrizes para o 

cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde, com pretensão 

de servir como base e alinhavar as ações e serviços já existentes(23).  

A implantação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas visa 

promover mudanças na atenção à saúde em uma série de dimensões. Com isso, a 

organização do processo de trabalho deve acontecer em todos os pontos de cuidado, desde 

a atenção básica (porta de entrada), passando pela Atenção Ambulatorial Especializada 
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(AAE), pela urgência e pelo cuidado hospitalar e domiciliar. A organização do trabalho 

inclui, dentre outros, o acolhimento, a atenção centrada na pessoa e na família, 

autocuidado apoiado, as linhas de cuidado que garantem o fluxo assistencial do paciente 

baseado nas suas necessidades em saúde e também o acompanhamento não presencial. O 

acompanhamento não presencial se destaca por promover interações entre as equipes de 

saúde e os usuários tornando-as mais produtivas por meio de telefone ou de correio 

eletrônico(23). 

No Brasil, uma das doenças crônicas não transmissíveis em contínuo 

crescimento é o câncer e, portanto, caracterizado como um problema de saúde pública. 

Ao longo dos anos, políticas e diretrizes vem sendo implementadas para fins de seu 

controle(3). 

Ao reestruturar a Rede de Atenção às pessoas com câncer, viu-se a necessidade 

de reordenamento dos serviços de saúde no âmbito do SUS e, portanto, ainda em 2013 

foi instituída a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) pela Portaria nº 874 de 16 de maio de 2013, revogando a Portaria nº 

2.439/GM/MS, de 8 de dezembro de 2005(34). 

Dos princípios e diretrizes relacionados ao cuidado integral, destaca-se que o 

cuidado deve ser oferecido de forma oportuna, permitindo o acompanhamento e avaliação 

contínua. E ainda ressalta que o atendimento multiprofissional deve ser oferecido a todos 

os usuários com câncer, com oferta de cuidado compatível a cada nível de atenção e 

evolução da doença(34). 

Com fins de redefinir os critérios e parâmetros para organização, planejamento, 

monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na 

atenção especializada em oncologia e definir as condições estruturais, tanto de 

funcionamento quanto de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos 

no âmbito do SUS, foi instituída a Portaria nº 140 de 27 de fevereiro de 2014(35). 

A Rede de Atenção às pessoas com doenças crônicas no eixo temático do câncer 

fica, então, constituída pelos seguintes componentes: Atenção Básica, Atenção 

Domiciliar, Atenção Especializada Ambulatorial, Atenção Especializada Hospitalar 

CACON (Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), UNACON 

(Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e Complexos Hospital 

Geral com Cirurgia de Câncer de Complexo Hospitalar, Serviço de Radioterapia de 

Complexo Hospitalar, Sistemas de Apoio, Regulação, Sistemas Logísticos e Governança. 
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Os serviços de cirurgia e de oncologia clínica, ambulatorial e de internação são ações e 

serviços de oferta obrigatória pelos estabelecimentos de saúde habilitados como CACON 

ou UNACON(35). 

O campo da atenção especializada insere-se nas áreas de atenção secundária 

(serviços médicos ambulatoriais e de apoio diagnóstico e terapêutico), de atenção terciária 

(de diagnose e terapia e atenção hospitalar) e de urgência/emergência (que se insere e 

articula com todos os níveis de atenção). Especificamente o procedimento de tratamento 

com Quimioterapia insere-se a nível ambulatorial como um Serviço de Apoio 

Diagnóstico e Terapêutico (SADT) de alta complexidade e pode ser oferecido a nível 

secundário (clínicas e ambulatórios especializados) e em nível terciário (atenção 

hospitalar)(35). 

Desde que o Plano de Ações foi lançado em 2011, diversas políticas e ações 

foram sendo implementadas no país na tentativa de chegar mais próximo às metas globais 

de controle das DCNT. Cabe destacar que as metas estabelecidas no Plano de Ações 

Estratégicas para Enfrentamento das DCNT no Brasil estão de acordo com as adotadas 

pelo Plano de Ação Global para a Prevenção e Controle das DCNT 2013-2020, conduzido 

pela OMS, como também com o Plano de Ação Regional de DCNT 2013-2019, da 

Organização Pan-Americana de Saúde. O grande desafio das Américas será atingir a meta 

que visa à redução em 25% da taxa de mortalidade prematura por DCNT até 2025. Com 

o objetivo de apresentar o balanço do segundo ano de implantação do Plano no Brasil, foi 

realizado o III Fórum de Monitoramento do Plano de Enfrentamento das Doenças 

Crônicas não Transmissíveis no Brasil, entre os dias 13 e 14 de agosto de 2013 e seu 

relatório foi publicado no ano de 2018(36). 

Apesar de alguns resultados positivos na redução da mortalidade e alguns 

avanços em ações de promoção da saúde e controle de alguns fatores de risco, desafios 

complexos foram lançados e estratégias intersetoriais são necessárias. A partir desse 

marco, os governos se comprometeram no enfrentamento das DCNT e o tema passou a 

ser inserido nas agendas políticas dos países. Tal fato foi consideravelmente relevante 

para demonstrar o compromisso político dentro da agenda de prioridades do governo 

brasileiro e não apenas do Ministério da Saúde, refletindo em um trabalho conjunto com 

vários outros ministérios(36). 
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2.2  O diagnóstico de Linfoma 

Segundo o INCA, câncer é um termo genérico para um grande grupo de doenças 

que pode afetar qualquer parte do corpo. A principal característica do câncer é a rápida 

proliferação de células anormais que crescem além de seus limites habituais e podem 

invadir partes adjacentes do corpo e se espalhar para outros órgãos, processo referido 

como metástase(37). 

As malignidades hematopoiéticas são frequentemente classificadas de acordo 

com as células envolvidas. Os linfomas são proliferações clonais de linfócitos e 

classicamente se dividem em duas grandes categorias: Linfomas de Hodgkin e Linfomas 

não-Hodgkin.  

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o linfoma não-Hodgkin é o 

oitavo mais frequente na Região Sudeste para homens e para mulheres na região Sul. Já 

o linfoma de Hodgkin, sem considerar os tumores de pele não melanoma, em homens é o 

décimo segundo mais frequente na Região Norte e para as mulheres, é a décima sexta 

mais frequente na Região Sudeste(4). 

Os linfócitos são tipos de leucócitos (glóbulos brancos) e são formados no tecido 

linfático, de modo especial nos linfonodos, timo, baço, tonsilas e em vários bolsões de 

tecido linfoide em outras partes do corpo, como na medula óssea e nas chamadas placas 

de Peyer, por baixo do epitélio da parte do intestino. Os leucócitos são as unidades móveis 

do sistema protetor do nosso corpo. Especificamente os linfócitos são responsáveis pela 

imunidade adquirida, tanto humoral pelos linfócitos B quanto a imunidade mediada por 

células através dos linfócitos T(38). 

2.2.1  Linfoma não-Hodgkin 

É um grupo diversificado de doenças que surgem nos tecidos linfoides e podem 

atingir tanto os linfócitos B (mais comum) quanto T. Embora mais de 20 entidades 

distintas sejam reconhecidas, a maioria dos linfomas é composta de três ou quatro 

doenças. A etiologia é multifatorial. Em 50% dos casos de linfomas de célula B, 

translocações cromossômicas podem ser identificadas(39). 

Os fatores de risco incluem: sistema imune comprometido, infecção pelo vírus 

Epstein-barr e bactéria Helicobacter pylori, exposição a substâncias químicas como 

benzeno e agrotóxicos e exposição a altas doses de radiação(40). 
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Os Linfomas não-Hodgkin geralmente iniciam em linfonodos mas também no 

baço, medula óssea, timo, tonsilas e trato gastrointestinal, podendo até afetar a pele. 

Podem progredir para outros tecidos como o Sistema Nervoso Central e o fígado. Existem 

muitos tipos diferentes de Linfoma não-Hodgkin. Vários sistemas diferentes foram usados 

para classificar o Linfoma não-Hodgkin e o sistema mais recente é a classificação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). O sistema da OMS agrupa linfomas baseados no 

tipo do linfócito acometido, morfologia, alterações cromossômicas e presença de 

proteínas nas superfície celular(41). 

Os Linfomas não-Hodgkin ainda podem ser classificados em indolentes e 

agressivos. Os linfomas indolentes caracterizam-se pelo crescimento lento não precisando 

de tratamento imediato. O tipo mais comum é o linfoma folicular. Os linfomas agressivos 

crescem e se espalham rapidamente, geralmente, precisando ser tratados imediatamente. 

O tipo mais comum de Linfoma é o difuso de grandes células B (LNHDGCB). Alguns 

tipos de linfoma, como Linfoma de células do manto, não se encaixam perfeitamente em 

nenhuma dessas categorias. Muitos dos sintomas do Linfoma não-Hodgkin não são 

suficientemente específicos para afirmar com certeza o diagnóstico. A maioria dos 

sintomas podem também ser causados por outras doenças não cancerosas, como 

infecções. Algumas pessoas têm os sintomas conhecidos como B: febre (que pode ir e vir 

durante vários dias ou semanas) sem uma infecção, suores noturnos e perda de peso sem 

dieta (pelo menos 10% do peso corporal acima de 6 meses)(41). 

Os exames usados para determinar o estadiamento incluem: histórico clínico, 

exame físico, biópsias de gânglios linfáticos ou outras áreas suspeitas, exames de imagem 

e sangue (incluindo sorologias e desidrogenase lática), aspiração da medula óssea e 

biópsia e punção lombar. Exames de imagem como: PETscan, tomografia 

computadorizada, ressonância magnética são necessários. Outros exames utilizados para 

análise da biópsia: citometria de fluxo, imuno-histoquímica e testes cromossômicos (41). 

Outros testes utilizados antes do início do tratamento incluem: ecocardiograma 

ou MUGA (ventriculografia radioisotópica) para avaliar função cardíaca(41). 

A maioria dos linfomas é tratada com quimioterapia associada ou não à 

imunoterapia ou radioterapia. A imunoterapia refere-se ao uso de medicamentos que tem 

como alvo específico componentes na superfície celular das células do linfoma, por 

exemplo a proteína CD20. Para linfomas com maior risco de invasão do Sistema Nervoso 

Central (SNC), faz-se terapia preventiva via intratecal e/ou radioterapia. A estratégia 

dependerá do tipo de Linfoma não-Hodgkin(40). 
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O protocolo mais utilizado para Linfomas de células B  agressivo como o difuso 

de grandes células é o R-CHOP. Consiste em: Rituximab, Ciclofosfamida, Adriamicina, 

Vincristina e Prednisona realizado a cada 21 dias(41). 

2.2.2  Linfoma de Hodgkin 

É uma doença onco-hematológica que se acredita surgirem dos linfócitos B. É 

caracterizado tipicamente pelo aumento dos linfonodos e é definido pela presença das 

células de Reed-Sternberg (células grandes, multinucleadas) que geralmente estão 

espalhadas em uma matriz de células inflamatórias e fibras de colágeno. Podem expressar 

as proteínas CD15, CD30, CD20 ou CD45(42). 

O Linfoma de Hodgkin é dividido em duas subcategorias segundo a classificação 

modificada da Organização Mundial de Saúde (OMS): Linfoma de Hodgkin clássico e 

predomínio linfocitário nodular com base na morfologia e no imunofenótipo. O Linfoma 

clássico representa 95% dos casos e ainda é dividido em: esclerose nodular, celularidade 

mista, depleção linfocitária e rico em linfócitos(42). 

O fator etiológico mais estudado e, provavelmente, implicado na etiologia do 

Linfoma de Hodgkin é o vírus de Epstein-Barr (EBV)(39). 

A doença apresenta-se, habitualmente, como um aumento dos linfonodos indolor 

e com consistência de borracha. Em três quartos dos casos, o primeiro gânglio é percebido 

na região cervical; nos casos restantes, o gânglio é axilar ou inguinal. O envolvimento 

mediastinal está presente em dois terços dos casos e envolve a medula óssea em 3 a 15% 

dos pacientes(39). 

Segundo a American Cancer Society, o Linfoma de Hodgkin geralmente começa 

nos gânglios linfáticos. Comumente evolui para outro conjunto de gânglios linfáticos 

próximos. Pode invadir também órgãos próximos, como o pulmão(43). 

Uma vez diagnosticado o Linfoma de Hodgkin, são realizados exames para 

determinar o estágio da doença. Os exames usados para determinar o estadiamento 

incluem: histórico clínico, exame físico, biópsias de gânglios linfáticos ou outras áreas 

suspeitas, exames de imagem e sangue, aspiração da medula óssea e biópsia, além da 

punção lombar. Em geral, PETscan e tomografia computadorizada são os mais 

importantes na determinação do estágio do linfoma(43). 
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O sistema de estadiamento mais utilizado é a classificação de Lugano, baseada 

no antigo sistema Ann Arbor. Os Linfomas de Hodgkin estágio limitado (I ou II) que 

afetam um órgão fora do sistema linfático, tem a letra E adiciona ao seu estágio(43). 

Estágio I: O Linfoma está localizado em apenas uma área do linfonodo ou órgão 

linfoide, como o timo (I). O câncer é encontrado em apenas uma área de um único órgão 

fora do sistema linfático (IE). 

Estágio II: O Linfoma está localizado em 2 ou mais grupos de linfonodos do 

mesmo lado (acima ou abaixo) do diafragma, músculo que separa o tórax e do abdome 

(II). O linfoma se estende a partir de um único grupo de linfonodos para um órgão 

próximo (IIE). 

Estágio III: O Linfoma está localizado nas áreas dos linfonodos em ambos os 

lados (acima e abaixo) do diafragma (III). O linfoma pode estar localizado nos linfonodos 

acima do diafragma, assim como no baço (III). 

Estágio IV: O Linfoma se disseminou amplamente em pelo menos um órgão 

fora do sistema linfático, como fígado, medula óssea ou pulmões. 

Modificadores podem ser utilizados para descrever o estágio do linfoma, como 

“doença volumosa (Bulky)”. Este termo é usado para descrever tumores localizados no 

tórax e que ocupam, pelo menos, um terço da largura da caixa torácica ou tumores 

localizados em outras áreas, com pelo menos 10 cm de diâmetro. Geralmente é adicionada 

a letra X para designar este estágio(43). 

A cada estágio pode também ser atribuída a letra A ou B. A letra B é adicionada 

(por exemplo, estágio IIIB) se uma pessoa tem algum dos sintomas B: perda de mais de 

10% do peso corporal nos últimos 6 meses (sem dieta), febre inexplicável e sudorese 

noturna. Estes sintomas geralmente significam que a doença está mais avançada. Outros 

sintomas podem ocorrer como: prurido, perda do apetite e cansaço. Outros sintomas 

conforme a localização como dispneia, tosse ou dor no peito(43). 

No diagnóstico, os pacientes podem apresentar alterações hematológicas, 

principalmente em doença avançada como anemia e VHS aumentada. Também pode ser 

observado leucocitose neutrofílica, eosinofilia e trombocitose(43). 

O tratamento clássico é a poliquimioterapia (quimioterapia com múltiplas 

drogas), com ou sem radioterapia associada. Dependendo do estágio da doença no 

momento do diagnóstico, pode-se estimar o prognóstico do paciente com o tratamento. O 

esquema de quimioterapia utilizado de rotina no INCA é denominado ABVD 
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(Adriamicina, Bleomicina1, Vimblastina e Dacarbazina) administrado a cada 28 dias D1 

e D15. Para os pacientes que sofrem recaídas da doença, as alternativas vão depender da 

forma inicial de tratamento. As opções empregadas usualmente, e com indicações 

relativamente precisas, são a poliquimioterapia e o transplante de medula óssea(44). 

Como já citado anteriormente, para os Linfomas o tratamento sistêmico com 

quimioterapia é considerado uma terapia curativa e, na maioria dos casos, é realizada a 

nível ambulatorial. No entanto, as suas toxicidades levam frequentemente à efeitos 

secundários que geram risco de vida ou debilitantes, sendo que algumas destas 

toxicidades são mais comumente observadas em tumores hematológicos do que em 

tumores sólidos(6). Essas toxicidades serão abordadas no próximo item. 

2.2.3  O paciente com Linfoma em tratamento quimioterápico ambulatorial 

A quimioterapia é uma modalidade de tratamento sistêmico do câncer e consiste 

no emprego de substâncias químicas isoladas ou em combinação, que atuam em nível 

celular, interferindo no seu processo de crescimento e divisão. As principais toxicidades 

são: mielossupressão (neutropenia, plaquetopenia e anemia) náuseas e vômitos, fadiga, 

alopecia, alterações na motilidade gastrointestinal (diarreia e constipação), perda do 

apetite e mucosite(11). 

Nos protocolos utilizados para o tratamento dos Linfomas, os efeitos adversos 

são muito variados e podem subdividir-se em efeitos imediatos e tardios. Entre os efeitos 

imediatos estão a flebite, alopecia, náuseas e vômitos, diarreia, mucosite e efeitos 

hematológicos (anemia, leucopenia e trombocitopenia). A infertilidade e o 

desenvolvimento de segundas neoplasias estão entre os efeitos tardios(39). 

Complicações neurológicas relacionadas ao tratamento quimioterápico podem 

ocorrer devido ao uso de agentes quimioterápicos dentre eles, os alcaloides da vinca, 

principalmente a Vincristina. A enfermagem deve estar atenta de forma a identificar essas 

complicações o mais precocemente possível(11). 

As anormalidades periféricas são as mais comuns e a neuropatia periférica é a 

que mais se destaca através das parestesias, principalmente em mãos e pés, formigamento 

e dormência em extremidades. Também pode ocorrer mialgia, diminuição dos reflexos 

tendinosos profundos e fraqueza muscular. A neuropatia autonômica pode ocorrer através 

da constipação intestinal e possível evolução para íleo paralítico e alterações urinárias (11). 

 
1 No INCA, atualmente, o esquema consiste em AVD somente, sem a Bleomicina. 
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Segundo Guideline de prática clínica da European Society of Medical Oncology 

(ESMO) a Adriamicina ou Doxorrubicina possuem efeitos relacionados à 

cardiotoxicidade. Fatores de risco para toxicidade de antraciclinas incluem dose 

cumulativa acima de 400 mg/m², administração intravenosa de bolus; doses únicas mais 

altas; história de irradiação prévia; o uso de outros agentes concomitantes conhecidos por 

terem cardiotoxicidade incluindo ciclofosfamida; gênero feminino; idade (jovens e 

idosos); maior período de tempo desde a conclusão da quimioterapia; aumento de 

biomarcadores cardíacos, como troponinas e peptídeos natriuréticos, durante e após a 

administração(45). 

2.2.4  O cuidado de Enfermagem ao paciente com Linfoma em quimioterapia 

antineoplásica 

Cada profissão na área da saúde tem uma maneira de descrever “o que” conhece 

e “como” age em relação ao que conhece(46). A enfermagem possui como principal meta 

o cuidado do ser humano em todo o seu processo de vida mediante avaliação contínua e 

centrada nas suas necessidades e escolhas em todos os ambientes, desde os 

estabelecimentos de saúde, ao domicílio e comunidade(24). 

Ao longo da sua trajetória histórica, a enfermagem buscou embasar a sua prática 

de cuidado no conhecimento científico, cujo início ocorreu com Florence Nightingale e 

continua até os dias de hoje. Com o desenvolvimento científico, muitos conhecimentos 

de enfermagem foram produzidos, incluindo o Processo de Enfermagem (PE). No Brasil, 

uma das primeiras enfermeiras a estudar profundamente o PE foi a Wanda de Aguiar 

Horta, cujos pensamentos levaram a teoria básica das necessidades humanas, publicada 

em 1979. Uma das contribuições do modelo teórico de Horta foi o PE, que é o mais 

conhecido e seguido no Brasil(47-8). 

O cuidado em saúde tem se alterado rapidamente para documentação do estado 

de saúde do paciente em hospitais e comunidade o que requer que os provedores de 

cuidado registrem dados e julgamentos clínicos de maneira clara e concisa(49). 

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 358/2009 dispõe 

sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do 

Processo de Enfermagem (PE) em ambientes públicos ou privados em que ocorre o 

cuidado profissional de enfermagem. Esta resolução considera que a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e 

instrumentos, tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem. Já o 
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Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado 

profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional(50). 

Ainda segundo a Resolução Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 

358/2009, o Processo de Enfermagem se organiza em cinco etapas inter-relacionadas: 

coleta de dados de Enfermagem ou Histórico de Enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem. 

Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais, o Processo de 

Enfermagem corresponde como Consulta de Enfermagem(50). 

O Histórico de Enfermagem ou Coleta de Dados de Enfermagem é um processo 

deliberado, sistemático e contínuo, aplicado a partir de métodos e técnicas variadas que 

tem por finalidade obter informações sobre pessoa, família ou coletividade humana e suas 

respostas em certo momento do processo saúde e doença(50).  

Sem se tornar modelos ou teorias, foram publicadas diferentes estruturas para 

avaliação de enfermagem, incluindo a chamada estrutura conceitual de Gordon. A 

estrutura conceitual de Gordon serve como uma referência geral para a avaliação de cada 

pessoa através da proposta de Padrões Funcionais de Saúde(46). 

Na tentativa de traçar áreas básicas de coleta de dados fundamentais para a 

enfermagem, Gordon propôs 11 categorias nominais que auxiliam na elaboração de 

diagnósticos de enfermagem, denominados de Padrões Funcionais de Saúde. Esses 

padrões representam ideias tradicionais e contemporâneas da enfermagem, e podem ser 

determinados pelos dados coletados no histórico e exame físico. Tais padrões podem ser 

descritos a partir destes dados, sendo divididos em: percepção e controle de saúde; 

nutricional metabólico; eliminações; cognitivo-perceptivo, autopercepção e autoconceito; 

desempenho de papel e relacionamento; sexual-reprodutivo; resposta e tolerância ao 

estresse; crença e valor; atividade e exercício; e, por fim, de sono e repouso. Essa 

estrutura, depois de obter a autorização de Gordon e ser modificada pelo Comitê 

Internacional de Taxonomia de NANDA, foi aceita em abril de 1998, classificando os 

diagnósticos de enfermagem determinados pela NANDA-I na mesma estrutura que 

norteia a coleta dos dados para o Histórico de Enfermagem(51). 

Já o Diagnóstico de Enfermagem é um julgamento clínico sobre uma resposta 

humana a condições de saúde de um indivíduo, família, grupo ou comunidade. A 

Taxonomia de diagnósticos de enfermagem da NANDA (NANDA-I) oferece uma 

maneira de classificar e categorizar áreas de preocupação de um enfermeiro. As respostas 
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a problemas de saúde/processos da vida são a preocupação central dos cuidados de 

enfermagem(46). 

Seguindo o Processo de Enfermagem, o Planejamento de Enfermagem está 

relacionado aos resultados que se espera alcançar. A Implementação é a realização das 

intervenções estabelecidas na etapa de Planejamento. A intervenção de enfermagem é 

conceituada como qualquer tratamento que o enfermeiro ponha em prática para 

intensificar os resultados do paciente, baseado em julgamento e conhecimento clínico. E 

o acompanhamento por telefone é definido como uma intervenção pela Classificação de 

Intervenções de Enfermagem (Nursing Intervention Classification – NIC), onde é 

conceituado como fornecimento de resultados de exames ou avaliação da resposta do 

paciente com a determinação de problemas potenciais em consequência do tratamento, 

exame ou testes prévios(21). Com fins de padronização das ações, neste estudo foi utilizada 

a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) para embasar as ações prestadas 

ao paciente com linfoma em quimioterapia ambulatorial. 

E, por fim, a Avaliação de Enfermagem é o processo de verificação de mudanças 

nas respostas da pessoa, família ou coletividade para determinar se as intervenções de 

enfermagem alcançaram o resultado esperado(50). 

Os problemas de enfermagem, identificados com base na patologia de base, no 

tratamento proposto, nas toxicidades esperadas pelo regime terapêutico escolhido e nos 

achados do Histórico de enfermagem, além do exame físico embasado nos Padrões 

funcionais de saúde da Gordon, determinarão o planejamento e intervenções que deverão 

ser implementadas e avaliação de enfermagem necessárias.  

A partir do exposto, foram elaborados instrumentos que fazem parte do 

Protocolo Assistencial Conectando o cuidado (Connecting Care) onco-hematologia: 

Histórico de Enfermagem (Apêndice C), Formulário de Diagnósticos de Enfermagem 

(Apêndice D) e o Checklist de acompanhamento por telefone (Apêndice E) com base nos 

pacientes com linfoma em tratamento quimioterápico. 

Em relação ao tratamento quimioterápico, a Resolução RDC da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 220, de 21 de setembro de 2004, 

regulamenta os requisitos mínimos exigidos para o funcionamento dos Serviços de 

Terapia Antineoplásica (STA), Boas Práticas de Preparação e Administração e normas de 

biossegurança relacionadas. Estabelece como Equipe Multiprofissional de Terapia 

Antineoplásica (EMTA) o grupo constituído, no mínimo, de profissional farmacêutico, 

enfermeiro e médico especialista(52). 
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Em se tratando especificamente da atuação do enfermeiro em um STA, o 

Conselho Federal de Enfermagem, através da Resolução nº 569/2018(53), aprovou o 

Regulamento técnico da atuação dos profissionais de Enfermagem em quimioterapia 

antineoplásica e estabeleceu como competências privativas do enfermeiro no Serviço de 

Terapia Antineoplásica (STA) dentre elas: 

• Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de 

enfermagem em pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico 

antineoplásico, caracterizando-o como um serviço de alta complexidade; 

• Elaborar protocolos terapêuticos de Enfermagem na prevenção, tratamento e 

minimização dos efeitos colaterais; 

• Realizar consulta de enfermagem baseada na Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE); 

• Ministrar quimioterápico antineoplásico, conforme farmacocinética da droga e 

protocolo terapêutico; 

• - Promover e difundir medidas de prevenção de riscos e agravos através da 

educação dos pacientes e familiares; 

• Participar de programas de garantia da qualidade em serviço de quimioterapia 

antineoplásica de forma setorizada e global; 

• Proporcionar condições para o aprimoramento dos profissionais de Enfermagem 

atuantes na área; 

• Estabelecer relações técnico-científicas com as unidades afins, desenvolvendo 

estudos investigacionais e de pesquisa; 

• Registrar informações e dados estatísticos pertinentes à assistência de 

Enfermagem no prontuário do paciente e demais documentos, ressaltando os 

indicadores de desempenho e de qualidade, interpretando e melhorando a 

utilização dos mesmos; 

• Formular/atualizar manuais técnicos operacionais para equipe de Enfermagem 

nos diversos setores de atuação; 

• Formular e implantar manuais educativos aos pacientes e familiares, adequando-

os à sua realidade social; 
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• Manter a atualização técnica e científica da biossegurança individual, coletiva e 

ambiental, que permita a atuação profissional com eficácia em situações de 

rotinas e emergenciais, visando interromper e/ou evitar acidentes ou ocorrências 

que possam causar algum dano físico ou ambiental e; 

• Participar da elaboração de protocolos institucionais. 

Como mencionado, o enfermeiro atuante na área de quimioterapia antineoplásica 

precisa atualizar-se constantemente e aprimorar sua metodologia de cuidado. E levar esse 

cuidado para além do espaço físico do hospital é imprescindível, visto às necessidades e 

demandas de cuidado de um paciente e sua família em quimioterapia ambulatorial, 

principalmente no intervalo entre uma sessão e outra de tratamento. 

Nas últimas décadas, as tendências nos cuidados de saúde mudaram a prestação 

de serviços de câncer de ambientes hospitalares para ambulatórios. Essa mudança na 

configuração do atendimento ao paciente pode ser um desafio para os enfermeiros 

profissionais educados no modelo tradicional de enfermaria. O ambiente hospitalar 

continua a ser o local principal da educação básica de enfermagem, mas muitos 

enfermeiros, em algum momento, acabam tendo que praticar suas atividades fora do 

hospital(54). 

 Os enfermeiros em transição para o atendimento ambulatorial e outros 

ambientes geralmente esperam usar os mesmos conhecimentos e habilidades aprendidos 

em suas práticas de tratamento agudo. Embora algumas competências possam ser 

transferíveis, a experiência e as habilidades necessárias no ambiente hospitalar são únicas. 

Uma enfermeira ambulatorial, geralmente, é coordenadora do atendimento e não uma 

prestadora de cuidados diretos. A transição para a enfermagem ambulatorial requer 

conhecimento clínico, liderança e habilidades de pensamento crítico autônomo. A prática 

de enfermagem pode incluir cuidados presenciais, mas também indiretos, como por 

telefone ou via computador. Habilidades únicas de avaliação e comunicação são 

necessárias quando a entrada sensorial direta não está disponível(54). 

Portanto, inovações são essenciais para a melhoria da qualidade do atendimento 

às pessoas com câncer, principalmente durante o tratamento quimioterápico ambulatorial. 

Protocolos assistenciais são cada vez mais utilizados na prática do enfermeiro 

em estabelecimentos de saúde e cabe ao profissional prestar uma assistência integral e de 

qualidade, desenvolvendo estratégias de acompanhamento compatíveis e centradas no 

paciente segundo sua própria realidade institucional(24).  
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Protocolo é a descrição de uma situação específica de assistência/cuidado, que 

contém detalhes operacionais e especificações sobre o que se faz, quem faz e como se 

faz, conduzindo os profissionais nas decisões de assistência para a prevenção, 

recuperação ou reabilitação da saúde. Esse instrumento pode prever ações de 

avaliação/diagnóstica ou de cuidado/tratamento, como o uso de intervenções 

educacionais, de tratamentos com meios físicos, de intervenções emocionais, sociais e 

farmacológicas, independentes de enfermagem ou compartilhadas com outros 

profissionais da equipe de saúde. Um protocolo contém vários procedimentos(55). 

Vantagens têm sido apontadas para o uso de protocolos de assistência, tais como: 

maior segurança aos usuários e profissionais, redução da variabilidade de ações de 

cuidado, melhora na qualificação dos profissionais para a tomada de decisão assistencial, 

facilidade para a incorporação de novas tecnologias, inovação do cuidado, uso mais 

racional dos recursos disponíveis, bem como maior transparência e controle dos custos. 

Ainda como vantagens, os protocolos facilitam o desenvolvimento de indicadores de 

processo e de resultados, a disseminação de conhecimento, a comunicação profissional e 

a coordenação do cuidado(55).  

2.3  Acompanhamento por telefone como tecnologia aliada ao cuidado de 

Enfermagem 

Incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico são objetivos inseridos 

no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme o art. 6º, inciso X, da Lei nº 8.080, de 19 

setembro de 1990(56). 

O acentuado desenvolvimento científico e tecnológico contribuiu para que o 

complexo econômico da saúde se constituísse como um dos setores de maior 

desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, a saúde dos 

indivíduos e das populações passou a ser considerada um direito a ser preservado, 

contribuindo para a expansão dos sistemas de saúde e da medicalização das sociedades(57). 

A era do conhecimento é a principal característica do século XXI, o que faz da 

ciência e da tecnologia e inovação um setor estratégico para o desenvolvimento 

econômico e social de um país. A aprovação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia 

e Inovação (PNCTI), em 2001, e sua posterior expansão setorial para a área da saúde 

através da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS), em 

2004, torna as perspectivas sobre esta área cada vez mais promissoras. A PNCTIS é parte 
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integrante da Política Nacional de Saúde, formulada no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), sendo um produto de amadurecimento da reforma sanitária e do próprio 

sistema de saúde(58). 

A PNCTIS é voltada para as necessidades de saúde da população e pauta-se por 

três princípios constitucionais: universalidade, integralidade e equidade. Tem como 

objetivos principais otimizar e desenvolver os processos de produção e absorção de 

conhecimento científico e tecnológico pelos sistemas, instituições e serviços de saúde, 

centros de formação de recursos humanos, empresas do setor produtivo e demais 

segmentos da sociedade (59). A construção da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa 

em Saúde (ANPPS) e o aprimoramento da capacidade regulatória do Estado, além da 

criação de rede nacional de avaliação tecnológica são umas das principais estratégias na 

PNCTIS.  

Faz-se necessário, nesse sentido, desenvolver, social e politicamente, 

mecanismos de articulação entre os setores envolvidos na produção, incorporação e na 

utilização de tecnologias nos sistemas de saúde, considerando o crescimento contínuo dos 

gastos em saúde, produção cada vez maior de novas tecnologias e as mudanças no perfil 

epidemiológico das populações ocorridas nas duas últimas décadas(57). 

A Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS) surge 

embasada nos princípios da PNTCIS, principalmente no que se refere ao aprimoramento 

da capacidade regulatória do Estado, tendo como objetivo maior a garantia de acesso da 

população à tecnologias efetivas e seguras, em condições de equidade, maximizando os 

benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos disponíveis. Foi instituída pela 

Portaria nº 2.690, de 5 de novembro de 2009, como sendo o instrumento norteador para 

os atores envolvidos na gestão dos processos de avaliação, incorporação, difusão, 

gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias no Sistema(57). 

Sua construção é resultado de discussões na área através da Comissão de 

Elaboração da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde - Portaria n° 2.510, 

de 19 de dezembro de 2005. Segundo a Comissão, fazem parte das tecnologias em saúde 

os medicamentos, materiais, equipamentos e procedimentos, sistemas organizacionais, 

educacionais, de informações e de suporte, além de programas e protocolos assistenciais, 

por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população(60). 

Tecnologia em saúde é todo e qualquer dispositivo ou método utilizado para 

promover saúde, tratar doenças, impedir a morte ou melhorar a reabilitação, o cuidado do 

indivíduo ou da população. Parte do pressuposto que tecnologia não se resume somente 
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à produtos e equipamentos e, sim, em uma existência dialética entre processo e produto, 

isto é, na sua força material objetiva e como uma realidade dinâmica e construída 

socialmente(61-62). 

Pensar em integralidade do cuidado pode significar incorporar à produção de 

cuidados em saúde as diferentes necessidades do usuário e o contexto em que estas 

necessidades de saúde são produzidas. É saber que o paciente é um indivíduo inserido em 

um ambiente onde serão necessários cuidados que envolvam não somente a recuperação 

da sua saúde e reabilitação, mas também a promoção da saúde e a prevenção. Ter uma 

visão global e mais ampla do indivíduo, agregando seus aspectos físicos, psíquicos e 

sociais, entre outros pontos, é uma questão também fundamental. Nesse sentido, o 

cuidado prestado ao indivíduo ou população passa a ser compreendido como a soma de 

decisões quanto ao uso de tecnologias, de articulação de profissionais e ambientes em um 

determinado tempo e espaço, que tenta ser o mais adequado possível às necessidades de 

cada paciente(63). 

Uma tecnologia que tem sido muito utilizada no serviço de saúde é o aparelho 

telefônico. O telefone fixo ou móvel é um dispositivo tecnológico utilizado pela maioria 

da população atualmente, e constitui-se de uma ferramenta de fácil uso, promovendo a 

interação de qualquer que seja o indivíduo ou população com os profissionais de saúde e 

até mesmo entre os próprios profissionais. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) a telemedicina é a prestação de 

serviços de saúde por profissionais da área, onde a distância é um fator crítico, usando 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para diagnóstico, tratamento, pesquisa 

e avaliação e educação continuada de profissionais da saúde; tudo com fins de interesse 

em promover a saúde dos indivíduos e população(18). A concepção de Telemedicina 

permanece atual mesmo após todos estes anos, porém, ainda não há uma consistência 

conceitual em relação aos termos utilizados na literatura. Telessaúde, e-saúde, 

telemedicina são utilizados de maneiras distintas por diferentes autores, variando em 

relação às funções, contexto, profissionais de saúde e objetivos(19). 

A telessaúde oferece à enfermagem, medicina e à outras disciplinas a 

oportunidade de fornecer atividades relacionadas à saúde à distância, entre dois ou mais 

locais, por meio do uso de tecnologias de informação e comunicação e possibilita a 

interação entre profissionais de saúde ou entre estes e seus pacientes(61). Atualmente, 

existem vários conceitos de telessaúde definidos pelo Ministério da Saúde, dentre eles: 
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Teleconsulta, Teleconsultoria, Telediagnóstico, Telemonitoramento, Telecirurgia e 

Teleducação e Segunda Opinião Formativa (SOF)(64). 

Esta modalidade assistencial encontra-se em expansão em muitos países 

ocidentais, tendo como principais fatores intervenientes a preocupação com a redução dos 

custos com cuidados de saúde e fatores epidemiológicos atuais, como o envelhecimento 

populacional. Além da barreira geográfica em regiões pouco povoadas ou de difícil 

acesso(19,65). 

Na Enfermagem, essas experiências caracterizam-se, principalmente, por 

atividades de teleconsultas, desenvolvimento, avaliação e implementação de sistemas de 

apoio à decisão clínica e gerencial. Além disso, atuam na criação de ambientes virtuais 

de aprendizagem e objetos educacionais digitais. Tais aspectos tem contribuído para a 

formação e para a educação permanente dos profissionais de enfermagem e de saúde 

atuantes tanto na atenção primária quanto na rede hospitalar pública e privada(65). 

No que se refere à utilização do telefone, a NIC dispõe de definições e 

orientações em relação ao acompanhamento e a consulta por telefone, reforçando o 

embasamento teórico da ação de enfermagem(23). 

O acesso do paciente aos cuidados em saúde é, sem dúvida, o ganho mais 

evidente que a telessaúde proporciona. Porém, considera-se que ainda há muito a se criar, 

experimentar e corrigir neste campo desafiador de construção de uma prática profissional 

mediada pelas tecnologias da informação e comunicação. A Telenfermagem deve ser 

inserida na formação e na capacitação dos profissionais de enfermagem, bem como 

priorizar a interação humana que acontece, representado pela relação face a face, 

respeitando a individualidade do ser humano, pela importante responsabilidade social que 

tem e pelo compromisso ético com a vida(19,65). 

Nesse contexto, cabe destacar a tecnologia de informação e comunicação 

embasada no acompanhamento por telefone, a qual a enfermagem tem-se apropriado para 

garantir a continuidade e qualidade do cuidado prestado aos seus pacientes. Com isso, 

este estudo propõe um protocolo assistencial para os pacientes com linfoma que realizam 

o tratamento com quimioterapia a nível ambulatorial e desta forma controlar a intensidade 

dos sinais e sintomas relacionados à doença e ao tratamento e avaliar a satisfação com o 

cuidado dos pacientes. 
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3  MÉTODOS 

3.1  Desenho de Estudo 

Trata-se de uma pesquisa experimental do tipo estudo clínico randomizado. A 

estratégia quantitativa experimental busca determinar se um tratamento específico 

influencia um resultado, ou seja, testar o impacto de um tratamento ou intervenção sobre 

um resultado. Portanto, consiste em um experimento verdadeiro com a designação 

aleatória dos participantes às intervenções(66).  

O estudo embasou-se nos critérios internacionais de recomendação CONSORT 

para estudos clínicos randomizados(67). 

3.2  Campo de Estudo 

O campo de estudo onde foi desenvolvido este trabalho é a Central de 

Quimioterapia inserida em um Centro de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON) de referência com serviço de Oncologia pediátrica do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no município do Rio de Janeiro, RJ. 

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o órgão auxiliar do Ministério da Saúde 

no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do 

câncer no Brasil. Essas ações compreendem a assistência médico-hospitalar, prestada 

direta e gratuitamente aos pacientes com câncer como parte dos serviços oferecidos pelo 

Sistema Único de Saúde, e a atuação em áreas estratégicas, como prevenção e detecção 

precoce, formação de profissionais especializados, desenvolvimento da pesquisa e 

geração de informação epidemiológica(68). 

A Central de Quimioterapia adulto, na qual a autora deste estudo atua como 

integrante há 5 anos, possui atendimento diário das 07 às 19 horas, inclusive feriados e 

finais de semana. A equipe é composta somente por enfermeiros, sendo cada plantão 

composto por 5 plantonistas. Possui uma estrutura com 15 poltronas e duas camas, com 

realização mensal de cerca de 1.300 atendimentos a pacientes com câncer, exceto mama, 

ginecológico e tecido ósseo conectivo. A demanda é procedente de várias regiões e até de 

fora do país. Ao realizar levantamento do número de atendimentos dos últimos três meses, 

há uma média de 80 pacientes de primeira vez por mês, dentre estes, média de oito 
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pacientes onco-hematológicos (Linfomas, exceto Mieloma múltiplo e Leucemia Linfoide 

Crônica).  

3.3  Participantes 

Para a seleção dos participantes foi adotado o recrutamento não probabilístico 

por amostragem de conveniência durante o período de 06 de junho a 15 de dezembro de 

2019. Para acessar os critérios de elegibilidade os participantes atenderam à seguinte 

metodologia para inclusão: diagnóstico médico de Linfoma que iniciariam regime de 

tratamento quimioterápico ambulatorial de primeira linha: Código Internacional de 

Doenças (CID -10) de Linfoma não-Hodgkin e suas classificações (C82 a C85) e Linfoma 

de Hodgkin e suas classificações (C81), ausência de tratamento quimioterápico anterior 

e que possuíam Karnofsky Perfomance Status (KPS) ou Escala Zubrod (ECOG) entre 

70% a 100% ou 0-1 (Anexo I)(69,70) , respectivamente, avaliados pelo médico e pela 

enfermeira na consulta de primeira vez;  pacientes com idade entre 18 a 59 anos e possuir 

telefone fixo ou móvel. 

A faixa etária foi ampliada para até 64 anos a partir de 28 de agosto em 

consequência do baixo número de recrutamento após 3 meses de início, em consonância 

com as legislações locais do Rio de Janeiro. Os critérios de exclusão consistiram: 

presença de déficit cognitivo e/ou alteração nas condições físicas que inviabilizem a 

participação na pesquisa e déficit auditivo. 

A coleta de dados ocorreu em dois locais: presencialmente na sala de Consulta 

de Enfermagem no ambulatório, no salão de administração de quimioterapia durante as 

sessões de tratamento e em domicílio através do acompanhamento por telefone. A 

pesquisa teve encerramento no dia 26 de fevereiro de 2020 com duração de oito meses. 

O recrutamento ocorreu no período de 06 de junho a 15 de dezembro e o acompanhamento 

por telefone foi realizado no período de 07 de junho de 2019 a 26 de fevereiro de 2020, 

sendo a primeira e a última ligação, respectivamente. 

3.4  Protocolo assistencial - Conectando o cuidado (Connecting Care) Onco-

hematologia 

O “Protocolo assistencial - Conectando o cuidado (Connecting Care) Onco-

hematologia” consiste na Consulta de Enfermagem de primeira vez e no 

acompanhamento semanal por telefone e sua construção será abordada no Capítulo 7. 
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Para este estudo, o protocolo teve seguimento de 4 sessões para regimes terapêuticos de 

periodicidade de 21 ou 28 dias e 6 sessões para regimes terapêuticos de periodicidade de 

15 dias, no total de aproximadamente 3 meses.  

A coleta de dados presencial foi realizada em uma sala na Central de 

Quimioterapia Adulto. Após a consulta de enfermagem, todos os participantes 

selecionados através dos critérios de elegibilidade foram convidados a participar da 

pesquisa e consentiram através do TCLE (Apêndice A).  

Foram utilizados os seguintes instrumentos para coleta de dados: Formulário de 

identificação do paciente composto por dados sociodemográficos, socioeconômicos e 

clínicos do paciente conforme (Apêndice B). Histórico de Enfermagem (Apêndice C) e 

Formulário de Diagnósticos de Enfermagem baseados na taxonomia da North American 

Nurses Diagnosis Association (NANDA-I) (46) (Apêndice D). Checklist de 

acompanhamento por telefone (Apêndice E), instrumento de avaliação dos sinais e 

sintomas relacionados à doença e ao tratamento (Apêndice G) e Questionário para 

avaliação da Satisfação do paciente com o cuidado (Apêndice F). 

O Formulário de Identificação do Paciente, o Histórico de Enfermagem e 

Formulário de Diagnósticos de Enfermagem baseados na Taxonomia da North American 

Nurses Diagnosis Association (NANDA-I) foram utilizados na Consulta de Enfermagem 

de primeira vez.  

O Checklist foi utilizado durante o acompanhamento por telefone do Grupo 

intervenção. Essa ferramenta consiste em um instrumento baseado nos diagnósticos de 

Enfermagem prevalentes e as intervenções seguem o padrão de intervenções da NIC 

(Nursing Intervention Classification) (21). As orientações têm como base os guidelines da 

Oncology Nursing Society (intervenções do tipo Recomendado para a prática, provável 

que seja eficaz e opiniões de experts) e guias do Instituto Nacional de Câncer (INCA).  

O questionário de satisfação com o cuidado era autoaplicável e possuía questões 

fechadas e abertas. Foi entregue ao participante no final da pesquisa por um integrante da 

equipe que não participou das outras etapas do estudo. Após respondido, o participante 

era orientado a deixar o questionário na recepção em uma pasta identificada. 

Os participantes dos dois grupos foram avaliados durante a consulta de 

Enfermagem de primeira vez e durante as sessões de quimioterapia através do Commom 

Terminology Criteria for Adverse Effects (CTCAE) versão 5.0(71) por meio de instrumento 

próprio (Apêndice G). Os resultados do desfecho primário intensidade dos sinais e 

sintomas foram medidos na consulta de primeira vez (T0) pelo investigador principal e a 
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cada duas sessões de quimioterapia dos protocolos de 15 dias de periodicidade, e em todas 

as sessões dos protocolos de periodicidade de 21 ou 28 dias (T1, T2 e T3) a partir da 

segunda sessão de quimioterapia pelos enfermeiros da equipe de pesquisa com exceção 

do investigador principal, totalizando 4 avaliações de intensidade dos sinais e sintomas 

(T0,T1,T2,T3).  

A produção de dados foi dividida em três etapas, conforme detalhado a seguir. 

Primeira etapa: recrutamento e consulta de Enfermagem de primeira vez.  

Após seleção dos participantes de acordo com o critério de elegibilidade e 

assinatura do TCLE, foi realizada a consulta de Enfermagem que consiste na aplicação 

de um formulário de identificação, Histórico de Enfermagem e um formulário de 

diagnósticos de Enfermagem que possibilitou encontrar as características definidoras, 

fatores relacionados, condições associadas e populações em risco dos principais 

diagnósticos de Enfermagem. Neste momento, foram fornecidas orientações relacionadas 

ao tratamento e cuidados domiciliares através de instrumento de orientação de primeira 

vez já validado pela instituição conforme disponível em site pelo endereço 

https://www.inca.gov.br/publicacoes/cartilhas/quimioterapia(95).  

Após consentimento, os participantes foram informados que poderiam ou não 

receber acompanhamento por telefone e que poderiam ligar para o investigador principal 

em qualquer caso de necessidade. As consultas de Enfermagem foram realizadas no 

primeiro dia de quimioterapia e tiveram duração de aproximadamente 40 minutos de 

duração e foram realizadas exclusivamente pelo investigador principal. 

Segunda etapa: randomização e acompanhamento. 

Após consulta de primeira vez, recrutamento e consentimento através do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi realizada randomização por meio de 

sorteio com utilização de um envelope opaco. A alocação para os grupos foi feita de 1:1 

por outro colaborador que não participou das outras etapas do estudo para evitar qualquer 

tipo de viés. Os papéis de sorteio possuíam códigos A ou B para representar os grupos 

controle e intervenção, respectivamente. Após a randomização, a informação era 

repassada ao investigador principal para dar continuidade ao estudo. 

Após a informação de randomização, era fixado na contracapa de cada 

prontuário o código formado por número e letra (A ou B, dependendo da alocação) e 

restante do código com número de alocação e últimos 4 dígitos da matrícula para 

identificação do participante no estudo.  

https://www.inca.gov.br/publicacoes/cartilhas/quimioterapia
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Durante o estudo, todos os participantes foram avaliados em relação à frequência 

e a intensidade de sinais e sintomas relacionados à doença e ao tratamento nas últimas 24 

horas em 4 tempos, conforme Figura 1. Qualquer outro sinal e sintoma que ocorreu 

durante o acompanhamento foi adicionado ao instrumento para avaliação e seguimento.  

A avaliação dos sinais e sintomas das últimas 24 horas era realizada no dia de 

quimioterapia a cada 30 dias nos protocolos de 15 dias até o sexto ciclo de quimioterapia 

e em todas as sessões nos protocolos de 21 e 28 dias até o quarto ciclo de quimioterapia. 

O acompanhamento foi realizado da seguinte forma: 

• Grupo Intervenção: 

Protocolos de quimioterapia com periodicidade de 21 ou 28 dias: 

acompanhamento por telefone no D2, D8 e D15 após a sessão de tratamento 

quimioterápico. Protocolos de quimioterapia com periodicidade de 15 dias o 

acompanhamento foi realizado no D2 e D8 após a sessão de quimioterapia.  

• Grupo controle:  

Cuidado usual. Foi realizado o acompanhamento através do prontuário físico e 

eletrônico durante 3 meses.  

As ligações foram realizadas com o auxílio do aplicativo Tape a Call e foram 

gravadas com autorização dos participantes e, posteriormente, transcritas e identificadas 

por números. As ligações foram realizadas no horário entre 08:00 e 17:00 ou no horário 

de preferência do participante. Foi considerado como Perda de Seguimento ou 

Desligamento pelo estudo: participantes que não atenderam três telefonemas em três dias 

diferentes e consecutivos; participantes que tiveram seu tratamento suspenso ou troca de 

protocolo por progressão de doença e ocorrência de óbito.  

No grupo intervenção, as ligações proativas eram realizadas semanalmente a 

partir do D2 após quimioterapia. No caso de ligações recebidas, orientações e 

encaminhamentos eram realizadas quando necessário. Nos casos de presença de sinais e 

sintomas moderados a graves, mesmo com encaminhamento à emergência, era realizada 

uma ligação extra ao participante em até 24 a 48 horas após o ocorrido para reavaliação 

e posterior seguimento até resolução do quadro ou até quando fosse necessário. Ligações 

extras também foram realizadas nos adiamentos de quimioterapia. 
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Terceira Etapa: entrega do questionário de satisfação com o cuidado na última 

sessão de quimioterapia do acompanhamento para ambos os grupos intervenção e 

controle.  

O Fluxograma do estudo é apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Fluxograma do desenho de Estudo. 

 

Legenda:     Ligação ativa;       Questionário de Satisfação com o cuidado;      Avaliação dos sinais e sintomas 

CTCAE presencial no T0, T1, T2 e T3; QT: Quimioterapia. 

Fonte: Dados do autor, Niterói, Brasil, 2020. 

3.4.1  Implementação 

As consultas de Enfermagem de primeira vez e o acompanhamento por telefone 

foram realizados somente pelo investigador principal. 

Um integrante da equipe de pesquisa realizou exclusivamente o sequenciamento 

de alocação e randomização e somente ele possuía as informações sobre o sorteio. Após 

o consentimento da pesquisa pelo participante, este integrante comunicava ao 

investigador principal para qual grupo o participante foi randomizado. 

Os profissionais de saúde da Central de Quimioterapia que coletaram os dados 

dos sinais e sintomas durante as sessões de quimioterapia possuem especialização na área 
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Primeira Sessão

Segunda Sessão

Terceira Sessão

Quarta Sessão

Randomização

Instrumentos 

- Formulário de jdentificação 

do Paciente; 
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e experiência de, no mínimo, cinco anos e foram treinados com antecedência em relação 

ao procedimento de coleta. 

Outro integrante da equipe de pesquisa que não participou de nenhuma etapa 

anterior entregou o questionário de Satisfação com o cuidado aos participantes. 

A construção do banco de dados foi realizada por outro integrante da pesquisa 

que não participou de nenhuma das etapas já mencionadas. 

3.4.2  Cegamento 

O estudo foi cegado no início para os participantes e durante todo o período do 

estudo para os profissionais de saúde da Central de Quimioterapia. Os profissionais de 

saúde da equipe de pesquisa tinham conhecimento da participação dos pacientes na 

pesquisa, porém a informação sobre a randomização entre os grupos não foi divulgada a 

fim de evitar viés. Os participantes que concordavam em participar recebiam a 

informação que poderiam ou não receber ligações de acompanhamento pelo telefone. 

3.5  Métodos estatísticos 

A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados em planilha 

eletrônica, que foi analisado pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Science), versão 22.0 e pelo aplicativo Microsoft Excel, versão 2011.  Os participantes da 

pesquisa foram identificados com o uso de códigos representados por letra e números.  

Para caracterização da amostra e análise descritiva do comportamento das 

variáveis nos dois grupos, os dados foram sintetizados por meio de distribuições de 

frequências, cálculo de proporções de interesse e de estatísticas descritivas (mínimo, 

máximo, média, mediana, percentis, desvio padrão e coeficiente de variação – 𝐶𝑉) para 

variáveis quantitativas.  A variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi 

considerada baixa se 𝐶𝑉<0,20; moderada se 0,20≤ 𝐶𝑉 <0,40 e alta se 𝐶𝑉 ≥0,40.  

   As distribuições conjuntas de variáveis qualitativas nos grupos intervenção e 

controle foram descritas em tabelas cruzadas. Na Análise Inferencial, para verificar a 

associação entre uma variável qualitativa e a intervenção ou entre um desfecho e a 

intervenção foi usado o teste qui-quadrado, e quando este se mostrou inconclusivo foi 

usado o teste Exato de Fisher. Para comparar duas variáveis qualitativas observadas 

repetidamente em avaliações distintas dentro de um mesmo grupo foi usado o Teste de 

McNemar.  
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 Na Análise Inferencial de Variáveis Quantitativas, devido ao pequeno tamanho 

amostral dos grupos, as comparações das distribuições do grupo controle e intervenção 

foram feitas pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney.  Duas medidas repetidas em 

avaliações distintas dentro de um mesmo grupo foram comparadas também por 

abordagem não paramétrica, pelo teste de Wilcoxon.  Estes testes não paramétricos 

também foram usados para variáveis ordinais. 

 Todas as discussões foram realizadas considerando nível de significância máximo 

de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos testes: rejeição da 

hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste fosse menor ou igual a 0,05.  Nos 

testes que forneceram os p-valores assintóticos e exatos foram considerados os p-valores 

exatos(72-74). 

3.6  Desfechos e variáveis do Estudo 

Variáveis sociodemográficas e socioeconômicas: idade (distribuição etária), 

sexo, cor da pele, estado civil, escolaridade, renda familiar, crença e acompanhamento 

em algum serviço de saúde. Variáveis clínicas: condição clínica avaliada pela Escala de 

Performance (Anexo I), diagnóstico médico principal, diagnóstico secundário, ambos de 

acordo com o Código Internacional de Doenças (CID-10- DATASUS), presença de 

sintomas B, presença de Bulky, estadiamento do Linfoma, peso (Kg), tempo de 

diagnóstico e protocolo quimioterápico.  

Desfechos primários: intensidade dos sinais e sintomas relacionados à doença e 

ao tratamento são: dor através da escala EVA de 0 a 10 (Escala Visual Analógica) e 

temperatura. Náusea, vômito, mucosite oral, boca seca, diarreia, constipação, ansiedade, 

fadiga, parestesia, neuropatia motora e sensorial, disgeusia. Os sinais e sintomas: 

dispneia, tosse, prurido, disfagia, verrugas, síndrome da veia cava superior foram 

acrescentados ao longo da pesquisa.  

Outros sinais e sintomas: hiperpigmentação da pele, extravasamento do 

quimioterápico, alopecia e alterações nas unhas. Todos estes eram avaliados com a 

graduação de 0 a 4 conforme Apêndice G. Outros desfechos: internação, idas à 

emergência e adiamento da quimioterapia. Desfecho secundário: variáveis do 

questionário de Satisfação com o cuidado em Apêndice F. 
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3.7  Aspectos Éticos  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição 

proponente e participante, via Plataforma Brasil, conforme preconizado na Resolução nº 

466, de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos e obteve aprovação final no dia 05 de junho pelo Parecer nº 

3.372.817 (Anexo II). 

Os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos, riscos e benefícios da 

pesquisa, seus direitos como voluntários e quanto à assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A).  
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4  RESULTADOS 

Conforme a Figura 2, 27 pacientes foram avaliados para elegibilidade e 26 

consentiram em participar do estudo e completaram as avaliações de base (T0) entre junho 

e dezembro de 2019. Um participante não foi incluído no recrutamento devido à perda 

(investigador principal não foi avisado) e outros dois no grupo controle foram excluídos 

durante o seguimento por progressão de doença e queda de KPS, além da mudança de 

diagnóstico e protocolo de tratamento de Linfoma para Leucemia Linfocítica Crônica 

após exames diferenciais complementares. No total, 24 participantes foram analisados, 

sendo 12 no grupo intervenção e 12 no grupo controle. 

Figura 2 – Fluxograma de participantes  

 

Fonte: CONSORT – Consolidated Standards of Reporting Trials, 2010(67).  

Dados fornecidos pelo autor. Niterói, Brasil, 2020. 
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4.1  Perfil dos participantes 

A Tabela 1 traz a distribuição de frequências das variáveis que caracterizam estes 

participantes nos dois grupos.  As distribuições dos dois grupos foram comparadas por 

testes de significância estatística apropriados e ao avaliar os p-valores resultantes destes 

testes, conclui-se que os participantes dos grupos controle e intervenção não se diferem 

significativamente com relação à idade (p-valor=0,551 do teste de Mann-Whitney), ao 

sexo (p-valor=0,6821 do teste qui-quadrado), à cor da pele  (p-valor=0,500 do teste Exato 

de Fisher), ao estado civil (p-valor=0,140 do teste Exato de Fisher), à crença religiosa (p-

valor= 0,170 do teste Exato de Fisher), nem com relação à escolaridade (p-valor = 0,887 

do Teste exto de Fisher) e à renda familiar (p-valor=0,266 do teste de Mann-Whitney). 

Tabela 1 – Distribuição de frequências das variáveis que caracterizam os  

participantes, subgrupos controle e intervenção. 

Variável 

Grupo Controle 

 (n=12) 

Grupo 

Intervenção 

(n=12) 

p-valor 

do teste 

comparando os 

dois grupos F % F % 

Idade (Idade (anos)      

21 |⎯30 5 41,7% 5 41,7%  

30 |⎯ 39  1 8,3% 1 8,3%  

39 |⎯ 48 3 25,0% 1 8,3% 0,551 (a) 

48 |⎯ 57 1 8,3% 1 8,3%  

57 |⎯ 66 2 16,7% 4 33,3%  

Sexo  

Feminino 6 50,0% 5 41,7% 0,682(b) 

Masculino 6 50,0% 7 58,3%  

Cor da pele      

Branca 7 58,3% 6 50,0%  

Negra 2 16,7% 1 8,3% 0,500(c) 

Parda 2 16,7% 5 41,7%  

Amarela 1 8,3% 0 0,0%  

Estado Civil    

Solteiro 3 25,0% 8 66,7%            0,140(c) 

Casado ou União Estável 8 66,6% 3 25,0%  

Separado/Divorciado 1 8,3% 1 8,3%  

Crença       

Nenhuma 0 0,0% 2 16,7% 0,170(c) 

Católica 1 8,3% 4 33,3%  

Evangélica 10 83,3% 5 41,7%  

Espírita 1 8,3% 1 8,3%  

Escolaridade (Ensino)      

Fund. Incompleto 0 0,0% 2 16,7% 0,887(a) 

Fund. Completo 2 16,7% 0 0,0%  

Médio Incompleto 3 25% 1 8,3%  

Médio Completo 4 33,3%        6 50%  

Superior Incompleto 1 8,3% 2 16,7%  

Superior Completo 1 8,3% 1 8,3%  

Pós-Graduação Completo 1 8,3% 0 0,0%  
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Variável 

Grupo Controle 

 (n=12) 

Grupo 

Intervenção 

(n=12) 

p-valor 

do teste 

comparando os 

dois grupos F % F % 

Renda Familiar      

Até 1 salário 4 33,3% 0 0,0%                0,266 (a) 

1 a 2 salários 3 25,0% 6 50,0%  

3 a 4 salários 3 25,0% 3 25,0%  

5 ou mais salários mínimos 2 16,7% 3 25,0%  
               (a)Teste de Mann-Whitney (b) Teste qui-quadrado (c)Teste Exato de Fisher (na) Teste não aplicável 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

A Tabela 2 traz a distribuição de frequências das variáveis que caracterizam o 

estado de saúde dos participantes nos grupos controle e intervenção.  Não há diferença 

significativa entre as proporções de comorbidades, de diagnóstico, do estágio da doença, 

das características da doença, tempo de diagnóstico, protocolo realizado e periodicidade 

do protocolo nos dois grupos (p-valores maiores que 5%). 

Tabela 2 – Distribuição de frequências das variáveis que caracterizam o estado de saúde do 

participante, nos subgrupos controle e intervenção. 

Variável 

Grupo Controle 
Grupo 

Intervenção 

p-valor 

do teste 

comparando 

os dois 

grupos 
F % F % 

Comorbidades      

HAS 3 25,0% 1 8,3% 0,590(a) 

Dislipidemia 2 16,7% 0 0,0% 0,500(a) 

DM 1 8,3% 2 16,7% 0,500(a) 

Gastrite 1 8,3% 0 0,0% 1,000(a) 

Hepatite 0 0,0% 1 8,3% 1,000(a) 

Hipotireoidismo 0 0,0% 1 8,3% 1,000(a) 

Diagnóstico 

Linfoma de Hodgkin 8 66,7% 6 50,0% 0,408(b) 

Linfoma não Hodgkin 4 33,3% 6 50,0%  

Estadiamento       

I 1 8,3% 0 0,0% 0,219(c) 

II 7 58,3% 4 33,3%  

III 0 0,0% 2 16,7%  

IV 4 33,3% 6 50,0%  

Outras características     

Bulky 7 58,3% 4 33,3% 0,219(b) 
Sintomas B 8 66,7% 5 41,7% 0,219(b) 

Diagnóstico secundário 5 41,7% 3 25,0% 0,667(a) 

Acompanhamento serviço de saúde 8 66,7% 7 58,3% 0,500(a) 

Atenção Primária 3 25,0% 5 41,7% 0,667(a) 

Atenção Secundária 5 41,7% 3 25,0% 0,667(a) 

Tempo de Diagnóstico (meses)      

0 |⎯6 5 41,7% 4 33,3% 0,590(c) 

6|⎯ 12 2 16,7% 5 41,7%  

12|⎯18 3 25,0% 2 16,7%  

18|⎯| 24  2 16,7% 1 8,3%  
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Variável 

Grupo Controle 
Grupo 

Intervenção 

p-valor 

do teste 

comparando 

os dois 

grupos 
F % F % 

Protocolo      

R-CHOP 3 25,0% 6 50,0% 0,400(a) 

AVD 7 58,3% 6 50,0%  

R-COP 1 8,3% 0 0,0%  
OEPA-COPDAC 1 8,3% 0 0,0%  

Periodicidade do Protocolo (dias)      

15 7 58,3% 6 50,0% 0,887(c) 

21 4 33,3% 6 50,0%  

28 1 8,3% 0 0,0%  

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

 A Tabela 3 traz as principais estatísticas da idade e do tempo de 

diagnóstico dos participantes nos dois grupos.  Pelos valores dos coeficientes de variação, 

observa-se que em ambos os grupos estas variáveis apresentavam (CV maiores ou iguais 

a 0,40). Como foi dito, as diferenças encontradas não são significativas sob o ponto de 

vista estatístico (p-valor=0,551 do teste de Mann-Whitney quando comparadas as duas 

distribuições de idade; p-valor=0,590 do teste de Mann-Whitney quando comparadas as 

duas distribuições de tempo de diagnóstico). Pode-se afirmar que os participantes dos 

dois grupos são de uma mesma população com relação à idade e tempo de diagnóstico. 

Tabela 3 – Principais estatísticas da  

idade e do tempo de diagnóstico dos participantes da pesquisa. 

Variável 
Grupo Controle 

 (n=12) 

Grupo Intervenção 

 (n=12) 

Idade (anos)   

Mínimo 21,0 22,0 

Máximo 63,0 62,0 

Mediana 36,5 38,0 

Média 37,9 41,2 

Desvio Padrão 15,2 16,4 

C.V 0,40 0,40 

Tempo de diagnóstico (meses)   

Mínimo 2,0 3,0 
Máximo 24,0 20,0 

Mediana 8,5 6,0 

Média 9,9 7,8 

Desvio Padrão 7,5 5,1 

C.V 0,8 0,6 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

A análise feita nesta sessão mostrou que os participantes dos dois grupos não se 

diferem significativamente nas características de base.  
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Após a consulta de primeira vez de Enfermagem e a coleta de dados por meio 

do Histórico de Enfermagem, foram levantados os principais diagnósticos de enfermagem 

dos participantes, conforme a Tabela 4. Os que mais se apresentaram foram: Proteção 

ineficaz (N=24), Risco de motilidade gastrintestinal disfuncional (N=24), Conhecimento 

deficiente (N=24), Disposição para conhecimento melhorado (N=24), Risco de infecção 

(N=24), Risco de boca seca (N=24), Risco de membrana na mucosa oral prejudicada 

(N=24), Risco de trauma vascular (N=24) diagnosticados em 100% dos participantes. 

Seguidos de Risco de débito cardíaco diminuído (N=23), Ansiedade (N=21), Conforto 

prejudicado (N=21), Fadiga (N=12), Insônia (N=12) e Padrão respiratório ineficaz (N=7). 

 Os demais diagnósticos foram menos comuns e reportados em no máximo cinco 

participantes, como Constipação (N=5). Outros diagnósticos: Hipertermia, Dor crônica, 

Dor aguda, Deambulação prejudicada, Déficit no autocuidado para vestir-se, Integridade 

da pele prejudicada, Integridade da membrana mucosa oral prejudicada, Náusea, Diarreia 

e Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais. 

Tabela 4 – Diagnósticos de Enfermagem  

dos participantes com Linfoma em tratamento quimioterápico. 

Diagnósticos de Enfermagem 

(Título) 

Grupo Intervenção (n=12) Grupo Controle (n=12) 

F % F % 

Proteção Ineficaz 12 100% 12 100% 

Risco de motilidade gastrintestinal 

disfuncional 
12 100% 12 100% 

Risco de débito cardíaco diminuído 12 100% 11 91,6% 

Conhecimento deficiente 12 100% 12 100% 

Disposição para conhecimento melhorado 12 100% 12 100% 

Ansiedade 11 91,6% 10 83,3% 

Risco de infecção 12 100% 12 100% 

Risco de boca seca 12 100% 12 100% 

Risco da membrana mucosa oral 

prejudicada 
12 100% 12 100% 

Risco de sangramento 6 50% 7 58,3% 

Risco de trauma vascular 12 100% 12 100% 

Hipertermia 0 0,0% 1 8,3% 

Conforto prejudicado 10 83,3% 11 91,6% 
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Diagnósticos de Enfermagem 

(Título) 

Grupo Intervenção (n=12) Grupo Controle (n=12) 

F % F % 

Fadiga 5 41,6% 7 58,3% 

Dor crônica 1 8,3% 2 16,6% 

Constipação 2 16,6% 3 25% 

Deambulação prejudicada 0 0,0% 1 8,3% 

Déficit no autocuidado para vestir-se 1 8,3% 1 8,3% 

Integridade da pele prejudicada 0 0,0% 2 16,6% 

Dor aguda 2 16,6% 2 16,6% 

Padrão respiratório ineficaz 4 33,3% 3 25% 

Integridade da membrana mucosa oral 

prejudicada 
0 0,0% 1 8,3% 

Insônia 5 41,6% 7 58,3% 

Náusea 2 16,6% 1 8,3% 

Nutrição desequilibrada: menos do que as 

necessidades corporais 
1 8,3% 3 25% 

Diarreia 0 0,0% 2 16,6% 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Durante a consulta de Enfermagem também foram realizados encaminhamentos 

para outras clínicas conforme demandas e avaliação do enfermeiro investigador principal 

conforme a Tabela 5. Dos 24 participantes, 11 (45,8%) receberam encaminhamentos. Dos 

14 encaminhamentos, oito (57,1%) foram para o ambulatório de cateter, quatro (28,5%) 

para a Psicologia, um (7,14%) para Odontologia e um (7,14%) para reavaliação pelo 

médico assistente por apresentar sinais e sintomas compatíveis com Herpes vaginal. 

Foram sete encaminhamentos em cada grupo, sendo que três participantes (27,2%) 

tiveram dois encaminhamentos (dois do grupo intervenção e um do grupo controle). 

Tabela 5 – Encaminhamentos para outras clínicas durante a consulta de Enfermagem. 

Encaminhamentos 
Grupo Intervenção (n=12) Grupo Controle (n=12) 

F % F % 

Ambulatório de Cateter 4 33,3% 4 33,3% 

Psicologia 2 16,6% 2 16,6% 
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Encaminhamentos 
Grupo Intervenção (n=12) Grupo Controle (n=12) 

F % F % 

Odontologia 1 8,3% 0 0,0% 

Médico assistente 0 0,0% 1 8,3% 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

4.2  Acompanhamento por telefone  

Os 12 participantes do grupo intervenção completaram o protocolo de 

acompanhamento por telefone até o encerramento do estudo. Em relação ao tipo de 

linfoma, seis (50%) apresentavam diagnóstico de Linfoma de Hodgkin e seis (50%) de 

Linfoma não-Hodgkin. Foram realizadas 190 ligações, destas 137 proativas (72,1%), 33 

recebidas (17,3%), das quais nove de retorno do participante (27,2%), e 20 extras (10,5%) 

conforme o Gráfico 1. Foram 52 tentativas sem sucesso durante o estudo, porém os 

participantes retornaram após ou o contato foi realizado com êxito nos próximos dias, 

sem perda de seguimento. 

Gráfico 1 – Ligações telefônicas. 

 
Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

 As ligações proativas ocorreram no período de preferência dos 

participantes e de acordo com a disponibilidade do investigador. A maioria das ligações 

foi realizada no período da tarde e da noite, algumas durante os finais de semana e 

feriados, com consentimento dos participantes. As ligações seguiram o protocolo e 
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somente dois participantes não quiseram receber ligações nos finais de semana. A média 

de duração das ligações proativas foi de sete minutos e 23 segundos. 

Segue representado no Gráfico 2 a frequência dos sinais e sintomas relacionados 

à doença (neste caso Linfoma não-Hodgkin) e ao tratamento nas ligações proativas ou de 

retorno no D2, D8 e D15 dos protocolos com periodicidade de 21 dias (R-CHOP e 1 ciclo 

de ICE). O participante com Linfoma de Hodgkin que realizou ICE2 por um ciclo não 

apresentou sinais e sintomas no D2, D8 e D15, somente fadiga no D2, não interferindo 

na análise. Os sinais e sintomas com maior frequência foram: fadiga (N=13), dor e náusea 

(N=8) e disgeusia (N=6) e de menor frequência (N=1) foram: hemorroida, incômodo no 

dente, diarreia, mucosite, eructação e falta de apetite. Apesar de frequência maior de um, 

a disfagia, dispneia, flatulência e singultos foram relatados por um participante cada. 

Gráfico 2 – Frequência dos sinais e sintomas  

dos participantes do grupo intervenção com Linfoma não-Hodgkin 

 

Fonte: dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Segue representado no Gráfico 3 a frequência dos sinais e sintomas relacionados 

à doença (neste caso Linfoma de Hodgkin) e ao tratamento nas ligações proativas ou de 

retorno no D2 e D8 de protocolos com periodicidade de 15 dias (AVD). Os sinais e 

sintomas com maior frequência foram: disgeusia (N=13), dor (N=8), ansiedade (N=7) e 

fadiga e náusea (N=6). E com menor frequência (N=1) foram: coceira nos dedos, 

 
2 Protocolo ICE consiste em Ifosfamida, Carboplatina e Etoposídeo e é considerado segunda linha no 

tratamento dos linfomas. 
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desconforto no tórax, mucosite, inchaço e vômito. A hiperemia facial, apesar de relatada 

cinco vezes, foi citada somente por um participante. 

Gráfico 3 – Frequência dos sinais e sintomas  

dos participantes do grupo intervenção com Linfoma de Hodgkin 

 
Fonte: dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Durante as ligações proativas no D2, D8 e D15, foram prescritas intervenções 

de enfermagem embasadas pela NIC (21) conforme demandas e necessidades dos 

participantes. A intervenção Aconselhamento e Escutar ativamente foram aplicadas em 

todas as ligações. 

Para os protocolos de periodicidade de 15 dias, as principais intervenções no D2 

foram: Manutenção da saúde oral (N=18), Proteção contra infecção (N=11), Controle de 

infecção (N=10) e Controle de medicamentos (N=9). As principais intervenções no D8 

foram: Proteção contra infecção (N=8), Manutenção da saúde oral (N=7) e Apoio 

emocional e espiritual (N=6). 

Para os protocolos de periodicidade de 21 dias, as principais intervenções no D2 

foram: Controle de medicamentos (N=10), Manutenção da saúde oral (N=9) e 

Aconselhamento nutricional (N=7). As principais intervenções no D8 foram: 

Aconselhamento nutricional (N=10), Apoio emocional e espiritual (N=6) e Controle da 

náusea, Controle de energia e Manutenção da saúde oral (N=5). E as principais 

intervenções no D15 foram: Apoio emocional e espiritual e Controle de medicamentos 

(N=4). 
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Globalmente, as principais intervenções foram (frequência acima de 50%): 

Manutenção da saúde oral (N=42), Controle de medicamentos (N=33), Aconselhamento 

nutricional (N=31), Proteção contra infecção (N=27), Controle de infecção (N=25) e 

Apoio emocional e espiritual (N=22). 

Das 33 ligações recebidas, nove (27,2%) se caracterizaram por ligações de 

retorno, ou seja, os participantes retornaram às ligações proativas realizadas pelo 

investigador e tiveram uma média de duração de seis minutos e 39 segundos. Também 

foram recebidas 24 mensagens de seis participantes (50%). Dos 12 participantes, nove 

(75%) realizaram ligações e seis (50%) enviaram mensagens, sendo que todos (100%) 

entraram em contato com o investigador por meio de ligação e/ou mensagem, o que 

reforça o vínculo entre os participantes e o profissional. 

Os motivos das ligações (exceto retorno) e mensagens recebidas por paciente 

foram: dúvidas (N=14) com maior frequência para marcação de exames N=2, alimentação 

N=2, aplicação de estimulante de fator de colônia de granulócitos N=2 e medicação oral 

N=2; toxicidade gastrintestinal (N=12) com maior frequência para náusea e vômito N=3, 

diarreia N=3, constipação N=3; dor (N=4); estado gripal (N=4), agradecimento (N=4), e 

febre (N=3), conforme representado no gráfico 4.  Alguns participantes entraram em 

contato mais de uma vez pelo mesmo motivo como: comunicação do estado geral N=2, 

dor N=1, mucosite N=1, dúvidas sobre marcação de exames N=1, dúvidas sobre 

alimentação N=1, febre N=1, azia N=1, diarreia N=1 e dispneia N=1.  

Gráfico 4 – Motivos das ligações e mensagens recebidas. 

 
Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 
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As ligações recebidas (exceto retorno) ocorreram na primeira e na segunda 

semana após a sessão de quimioterapia: primeira semana N=16 e segunda semana N=8. 

As mensagens recebidas ocorreram na primeira semana N=10, segunda semana N=11 e 

terceira semana N=4. 

Conforme a intensidade e gravidade da situação, orientações e encaminhamentos 

e ligações extras ocorreram em até 48 horas conforme necessidade e resolução do 

problema. Foram realizadas 20 ligações extras para 10 participantes (83,3%) com duração 

média de cinco minutos e 25 segundos. Algumas ligações coincidiram com o dia de 

ligação proativa (N=2). Foram realizadas quatro ligações extras para dois participantes 

por adiamento do tratamento. 

Durante as ligações, seis pacientes (50%) foram encaminhados à emergência, 

dentre os quais, um paciente encaminhado por mucosite oral e febre, resultando em 

internação por três dias. Esse participante foi diagnosticado com neutropenia febril e 

recebeu alta com recuperação da imunidade, antibiótico oral e culturas negativas. 

Dos 12 participantes do grupo intervenção, 10 (83,3%) mantiveram contato por 

telefone com o investigador principal mesmo após o encerramento da pesquisa. 

Nenhum participante do grupo controle (0,0%) entrou em contato nem por 

telefone e nem por mensagem com o investigador principal durante o período de estudo, 

mesmo sendo disponibilizado contato telefônico em qualquer caso de necessidade.  

4.3  Avaliação dos sinais e sintomas relacionados à doença e ao tratamento durante 

o acompanhamento dos grupos controle e intervenção 

As avaliações foram realizadas em quatro tempos. Avaliação T0 foi realizada 

após a inclusão do participante na pesquisa. T0 é a avaliação de base dos pacientes antes 

do início do tratamento quimioterápico. As outras três avaliações (T1, T2 e T3) foram 

realizadas nos dias das sessões subsequentes de quimioterapia. Devido à falta de 

Dacarbazina, um participante do grupo intervenção teve seu protocolo alterado de AVD 

para ICE por um ciclo, porém, sem diferença significativa na avaliação dos sinais e 

sintomas, somente aumento do tempo de acompanhamento. 

A Tabela 6 mostra as estatísticas do peso dos participantes nas quatro avaliações. 

O teste de Mann-Whitney revela que as diferenças encontradas no peso dos pacientes dos 

dois grupos não eram significativas sob o ponto de vista estatístico (p-valores maiores 

que 5% nas quatro avaliações). Quando comparados, dentro de cada grupo, o peso de 
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diferentes avaliações pelo teste de Wilcoxon, verificou-se que houve diferença 

significativa entre o peso da segunda avaliação e o peso inicial dos participantes do grupo 

controle (p-valor=0,009). Observando as estatísticas, pode-se inferir que no grupo 

controle os participantes tiveram um aumento significativo de peso entre a segunda 

avaliação e a avaliação inicial; a diferença na média é de 2,3 Kg. Para este grupo também 

houve diferença significativa entre o peso da terceira avaliação e o peso inicial dos 

pacientes (p-valor=0,005). Observando as estatísticas, pode-se inferir que no grupo 

controle os participantes tiveram um aumento significativo de peso entre a terceira 

avaliação e a avaliação inicial; a diferença na média é de 3,0 Kg. No grupo intervenção 

não foi detectada diferença significativa de peso dos participantes nas distintas avaliações 

(todos os p-valores dos testes pareados de Wilcoxon são maiores que 5%).  

Tabela 6 – Avaliação do peso dos participantes em todas as avaliações. 

Avaliação 

Grupo Controle Grupo Intervenção 
p-valor do 

teste 

comparando 

os dois 

grupos (b) 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Inicial 75,4 74,5 21,5 90,3 85,0 19,5 0,177 

Avaliação 1 75,9 74,5 21,8 89,3 85,0 19,1 0,219 

Avaliação 2 77,7 76,0 22,1 90,2 84,5 19,1 0,242 

Avaliação 3 78,4 76,0 23,1 90,4 83,5 18,6 0,242 

p-valor do teste comparando 

peso inicial com peso da 

primeira avaliação(a) 

0,343 0,055 - 

p-valor dos testes comparando 
peso inicial com peso da 

segunda avaliação(a) 

0,009 0,929 - 

p-valor dos testes comparando 

peso da terceira avaliação (a) 
0,005 0,781 - 

(a) Teste de Wilcoxon (b)Teste de Mann Whitney.  

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

A Tabela 7 mostra as estatísticas do KPS dos participantes nas quatro avaliações. 

O teste de Mann-Whitney revela que as diferenças encontradas no KPS dos participantes 

dos dois grupos não eram significativas sob o ponto de vista estatístico (p-valores maiores 

que 5% nas 4 avaliações). Quando comparadas dentro de cada grupo, o KPS de diferentes 

avaliações pelo teste de Wilcoxon, verificou-se que houve diferença significativa entre o 

KPS da segunda avaliação e o KPS inicial dos participantes do grupo intervenção (p-

valor=0,025). Observando as estatísticas, pode-se inferir que no grupo intervenção os 

participantes tiveram um aumento significativo de KPS entre a segunda avaliação e a 
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avaliação inicial; a diferença na média é de 4,1%. Para este grupo também houve 

diferença significativa entre o KPS da terceira avaliação e o KPS inicial dos participantes 

(p-valor=0,045). Observando as estatísticas, pode-se inferir que no grupo intervenção os 

participantes tiveram um aumento significativo de KPS entre a terceira avaliação e a 

avaliação inicial; a diferença na média é de 4,1%. No grupo controle não foi detectada 

diferença significativa de KPS nas distintas avaliações dos participantes (todos os p-

valores dos testes pareados de Wilcoxon são maiores que 5%).  

Tabela 7 – Avaliação do KPS dos participantes em todas as avaliações. 

Avaliação 

Grupo Controle Grupo Intervenção 
p-valor do 

teste 

comparando 

os dois 

grupos (b) 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Inicial 80,0% 80,0% 8,5% 81,7% 80,0% 8,3% 0,671 

Avaliação 1 80,8% 80,0% 7,9% 84,2% 90,0% 7,9% 0,319 

Avaliação 2 82,5% 80,0% 7,5% 85,8% 90,0% 5,1% 0,347 

Avaliação 3 83,3% 85,0% 7,8% 85,8% 90,0% 5,1% 0,551 

p-valor do teste comparando 

KPS inicial com KPS da 

primeira avaliação 

0,564 0,083 - 

p-valor do teste comparando 
KPS inicial com KPS da 

segunda avaliação 

0,180 0,025 - 

p-valor comparando KPS 

inicial com KPS da terceira 

avaliação 

0,157 0,043 - 

(a)Teste de Wilcoxon (b)Teste de Mann Whitney 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

A Tabela 8 mostra as estatísticas da temperatura dos participantes nas quatro 

avaliações. O teste de Mann-Whitney revela que as diferenças encontradas na temperatura 

dos participantes dos dois grupos não eram significativas sob o ponto de vista estatístico 

(p-valores maiores que 5% nas quatro avaliações). Quando comparadas dentro de cada 

grupo a temperatura de avaliações distintas, não foi detectada diferença significativa para 

ambos os grupos (todos os p-valores dos testes pareados de Wilcoxon são maiores que 

5%).  

Tabela 8 – Avaliação da temperatura dos participantes em todas as avaliações. 

Avaliação 

Grupo Controle Grupo Intervenção p-valor do 

teste de 

Mann-

Whitney 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Inicial 36,3 36,0 0,7 36,3 36,0 0,5 0,843 
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Avaliação 

Grupo Controle Grupo Intervenção p-valor do 

teste de 

Mann-

Whitney 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Avaliação 1 35,8 36,0 0,7 36,2 36,0 0,4 0,378 

Avaliação 2 35,9 36,0 0,5 36,0 36,0 0,0 0,755 

Avaliação 3 36,0 36,0 0,0 36,1 36,0 0,3 0,755 

p-valor comparando 

temperatura inicial com 

temperatura da primeira 

avaliação 

0,131 0,317 - 

p-valor comparando 
temperatura inicial com 

temperatura da segunda 

avaliação 

0,096 0,056 - 

p-valor comparando 

temperatura inicial com 

temperatura da terceira 

avaliação 

0,102 0,180 - 

(a)Teste de Wilcoxon (b)Teste de Mann Whitney 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 9 mostram que houve registro de dor em ambos os grupos em 

todas as avaliações. Não houve diferença significativa entre as frequências de dor dos 

dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05).  Comparando dentro 

de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência de dor de avaliações distintas, o teste 

não acusou diferença significativa em nenhuma comparação (todos os p-valores iguais a 

1,000).  Para ambos os grupos, não há um período que tenha frequência de dor 

significativamente maior que em outro período.   

Quanto ao escore de dor, pôde-se notar uma variação de dois a quatro na avaliação 

inicial, sendo igual a cinco nos quatro casos de dor da Avaliação 1, variação de quatro a 

sete nos cinco casos da Avaliação 2 e os dois casos da Avaliação 3 tinham escore de dor 

dois e seis. Quando comparadas as distribuições dos escores de dor dos participantes dos 

dois grupos não foi encontrada diferença significativa (p-valor maior que 5% em todo os 

testes de Mann-Withney comparando o escore de dor nos dois grupos nas quatro 

avaliações).   

Tabela 9 – Frequência de dor nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações.  

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do 

teste Exato 

de Fisher 

Inicial 3 25,0% 3 25,0% 1,000 

Avaliação 1 2 16,7% 2 16,7% 1,000 

Avaliação 2 4 33,3% 1 8,3% 0,317 
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Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do 

teste Exato 

de Fisher 

Avaliação 3 2 16,7% 0 0,0% 0,478 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

dor nas avaliações 1 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

dor nas avaliações 2 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

dor nas avaliações 3 e inicial 
1,000 1,000 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

A Tabela 10 traz a distribuição de frequências do tipo de dor que acomete os 

participantes dos dois grupos. A dor no peito e a dor no local de inserção dos cateteres 

são as mais comuns com um registro em cada grupo. A partir dos p-valores dos testes 

exatos de Fisher executados para comparar as frequências de cada tipo de dor dos dois 

grupos, conclui-se que nenhum tipo de dor é significativamente mais incidente em um 

grupo do que em outro (p-valores maiores que 5%).  

Tabela 10 – Distribuição de frequências do tipo de dor que acomete os participantes. 

Tipo de dor 
Grupo Controle Grupo Intervenção p-valor do teste 

Exato de Fisher F % F % 

Dor no peito 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

No local de inserção do cateter 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Dor pleurítica 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

Joelho 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

Flanco esquerdo 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

Membro inferior esquerdo 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

Cefaléia 0 0,0% 1 8,3% 1,000 

Dor lombar 0 0,0% 1 8,3% 1,000 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

A Tabela 11 exibe a distribuição de frequências do numero de ocorrências de cada 

tipo de dor dos participantes dos grupos controle e intervenção. Os p-valores dos testes 

de Mann-Whitney comparando as distribuições dos dois grupos, todos maiores que 5%, 

mostram que  não houve diferença significativa entre o número de ocorrência de cada tipo 

de dor dos dois grupos. 
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Tabela 11 – Distribuição de frequências do numero de ocorrências de cada tipo de dor dos 

participantes dos grupos controle e intervenção. 

Tipo de Dor  

Numero de 

avaliações que o 

paciente declarou  

o tipo de dor 

Grupo  

Controle 

Grupo 

Intervenção 
p-valor do 

teste de Man-

Whitney F % F % 

Dor no peito 

0 11 91,7% 11 91,7% 

1,000 1 1 8,3% 0 0,0% 

2 0 0,0% 1 8,3% 

No local de inserção 

do cateter 

0 11 91,7% 11 91,7% 
1,000 

1 1 8,3% 1 8,3% 

Dor pleurítica 
0 11 91,7% 12 100,0% 

0,755 
3 1 8,3% 0 0,0% 

Joelho 
0 11 91,7% 12 100,0% 

0,755 
4 1 8,3% 0 0,0% 

Flanco esquerdo 
0 11 91,7% 12 100,0% 

0,755 
1 1 8,3% 0 0,0% 

Membro inferior 

esquerdo 

0 11 91,7% 12 100,0% 
0,755 

1 1 8,3% 0 0,0% 

Cefaléia 
0 12 100,0% 11 91,7% 

0,755 
1 0 0,0% 1 8,3% 

Dor lombar 
0 12 100,0% 11 91,7% 

0,755 
2 0 0,0% 1 8,3% 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 12 mostram que houve registro de náuseas em todas as 

avaliações. Não houve diferença significativa entre as frequências de náuseas dos dois 

grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05 em todas as avaliações).  

Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar, a frequência de náuseas de 

avaliações distintas, o teste não acusou diferença significativa em nenhuma comparação 

(todos os p-valores maiores que 0,05).  Para ambos os grupos, não houve um período que 

tenha frequência de náuseas significativamente maior que em outro período.  

Tabela 12 – Frequência de náuseas nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 1 8,3% 2 16,7% 1,000 

Avaliação 1 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 2 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 3 1 8,3% 0 0,0% 1,000 
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Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de náuseas nas avaliações 1 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de náuseas nas avaliações 2 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando 
frequência de náuseas nas avaliações 3 e inicial 

1,000 0,500 - 

 Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 13 mostram que houve registro de boca seca em todas as 

avaliações. Não houve diferença significativa entre as frequências de boca seca dos dois 

grupos (p-valores do teste exato de Fisher=1,000 em todas as avaliações).  Comparando 

dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência de boca seca de avaliações 

distintas, observa-se que o teste não acusou diferença significativa em nenhuma 

comparação (todos os p-valores maiores que 0,05).  Para ambos os grupos, não houve um 

período que tenha frequência de boca seca significativamente maior que em outro 

período.   

Tabela 13 – Frequência de boca seca nos grupos  

controle e intervenção pacientes em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 1 4 33,3% 3 25,0% 1,000 

Avaliação 2 2 16,7% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 3 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de boca seca nas avaliações 1 e inicial 
0,250 0,625 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de boca seca nas avaliações 2 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de boca seca nas avaliações 3 e inicial 
1,000 1,000 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 14 mostram que só não houve registro de mucosite na terceira 

avaliação. Não houve diferença significativa entre as frequências de mucosite dos dois 

grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05 em todas as avaliações).  

Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência de mucosite de 

avaliações distintas, nota-se que o teste não acusou diferença significativa em nenhuma 
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comparação (todos os p-valores maiores que 0,05).  Para ambos os grupos, não houve um 

período que tenha frequência de mucosite significativamente maior que em outro período.   

Tabela 14 – Frequência de mucosite nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 1 3 25,0% 0 0,0% 0,217 

Avaliação 2 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 3 0 0,0% 0 0,0% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de mucosite nas avaliações 1 e inicial 
0,625 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 
de mucosite nas avaliações 2 e inicial 

1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de mucosite nas avaliações 3 e inicial 
1,000 1,000 - 

 Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 15 mostram que em todas as avaliações a frequência de fadiga 

ultrapassa 33% nos dois grupos. Não houve diferença significativa entre as frequências 

de fadigas dos dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05 em todas 

as avaliações). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência de 

fadiga de avaliações distintas, observa-se que o teste não acusou diferença significativa 

em nenhuma comparação (todos os p-valores maiores que 0,05).  Para ambos os grupos, 

não houve um período que tenha frequência de fadiga significativamente maior que em 

outro período.   

Tabela 15 – Frequência de fadiga nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

qui quadrado 

Inicial 8 66,7% 5 41,7% 0,219 

Avaliação 1 6 50,0% 5 41,7% 0,682 

Avaliação 2 6 50,0% 4 33,3% 0,408 

Avaliação 3 6 50,0% 6 50,0% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de fadiga nas avaliações 1 e inicial 
0,625 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando 
frequência de fadiga nas avaliações 2 e inicial 

0,625 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de fadiga nas avaliações 3 e inicial 
0,625 1,000 - 

 Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 
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A Tabela 16 traz a distribuição de frequência do grau de fadiga dos participantes 

nos grupos controle e intervenção.  As distribuições nos dois grupos foram comparadas 

pelo teste de Mann-Whitney que não acusou diferença significativa entre os graus de 

fadiga dos participantes dos grupos controle e intervenção (todos os p-valores maiores 

que 5%). Quando comparados os graus de fadiga dos participantes dos dois grupos em 

todo o período global, independente da avaliação, também não se observa diferença 

significativa entre os dois grupos (p-valor=0,143 do teste de Mann-Whitney). 

Tabela 16 – Distribuição de frequência do  

grau de fadiga dos participantes nos grupos controle e intervenção. 

Avaliação 
Grau da 

Fadiga 

Grupo Controle Grupo Intervenção p-valor do teste de Mann-

Whitney comparando as duas 

distribuições F % F % 

Inicial 
0 4 33,3% 7 58,3% 

0,319 
1 8 66,7% 5 41,7% 

1 

0 6 50,0% 7 58,3% 

0,671 1 4 33,3% 4 33,3% 

2 2 16,7% 1 8,3% 

2 

0 6 50,0% 8 66,7% 

0,443 
1 4 33,3% 3 25,0% 

2 1 8,3% 1 8,3% 

3 1 8,3% 0 0,0% 

3 

0 6 50,0% 6 50,0% 

0,755 1 4 33,3% 6 50,0% 

2 2 16,7% 0 0,0% 

Global 

0 22 45,8% 28 58,3% 

0,142 
1 20 41,7% 18 37,5% 

2 5 10,4% 2 4,2% 

3 1 2,1% 0 0,0% 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 17 mostram que houve registro de parestesia em todas as 

avaliações. Não houve diferença significativa entre as frequências de parestesia dos dois 

grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05 em todas as avaliações).  

Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência de parestesia de 

avaliações distintas, destaca-se que o teste não acusou diferença significativa em 

nenhuma comparação (todos os p-valores maiores que 0,05).  Para ambos os grupos, não 

há um período que tenha frequência de parestesia significativamente maior que em outro 
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período.  Quanto ao grau da parestesia, somente um participante do grupo controle (8,3%) 

apresentou grau 2 de parestesia nas avaliações 2 e 3. O grau de parestesia de todas as 

outras ocorrências eram de parestesia grau 1.  

Tabela 17 – Frequência de parestesia nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 2 16,7% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 1 3 25,0% 0 0,0% 0,217 

Avaliação 2 3 25,0% 2 16,7% 1,000 

Avaliação 3 2 16,7% 1 8,3% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de parestesia nas avaliações 1 e inicial 
0,564 0,317 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de parestesia nas avaliações 2 e inicial 
0,564 0,317 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de parestesia nas avaliações 3 e inicial 
1,000 1,000 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 18 mostram que houve pelo menos um registro de neuropatia 

motora em todas as avaliações. Não houve diferença significativa entre as frequências de 

neuropatia motora dos dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05 

em todas as avaliações). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a 

frequência de neuropatia motora de avaliações distintas, nota-se que o teste não acusou 

diferença significativa em nenhuma comparação (todos os p-valores maiores que 0,05).  

Para ambos os grupos, não houve um período que tenha frequência de neuropatia motora 

significativamente maior que em outro período.   

Tabela 18 – Frequência de neuropatia motora  

nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 1 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 2 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 3 2 16,7% 0 0,0% 0,478 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 
neuropatia motora nas avaliações 1 e inicial 

1,000 1,000 - 
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Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

neuropatia motora nas avaliações 2 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

neuropatia motora nas avaliações 3 e inicial 
0,317 1,000 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 19 mostram que houve pelo menos um registro de neuropatia 

sensorial em todas as avaliações. Não houve diferença significativa entre as frequências 

de neuropatia sensorial dos dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher iguais a 1,000 

em todas as avaliações). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a 

frequência de neuropatia sensorial de avaliações distintas, é possível também observar 

que o teste não acusou diferença significativa em nenhuma comparação (todos os p-

valores iguais a 1,000). Para ambos os grupos, não houve um período que tenha 

frequência de neuropatia sensorial significativamente maior que em outro período.  

Quanto ao grau da neuropatia sensorial, somente um participante do grupo controle 

(8,3%) apresentou grau 2 de neuropatia sensorial nas quatro avaliações. Todas as outras 

ocorrências eram de neuropatia sensorial grau 1.  

Tabela 19 – Frequência de neuropatia sensorial  

nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 1 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 2 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 3 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

neuropatia sensorial nas avaliações 1 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

neuropatia sensorial nas avaliações 2 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

neuropatia sensorial nas avaliações 3 e inicial 
1,000 1,000 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 20 mostram que houve pelo menos um registro de disgeusia 

em todas as avaliações. Não há diferença significativa entre as frequências de disgeusia 

dos dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05 em todas as 

avaliações). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência de 
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disgeusia de avaliações distintas, nota-se que o teste não acusou diferença significativa 

em nenhuma comparação (todos os p-valores maiores que 0,05).  Para ambos os grupos, 

não houve um período que tenha frequência de disgeusia significativamente maior que 

em outro período. Quanto ao grau da disgeusia, somente um participante do grupo 

controle (8,3%) apresentou grau 2 de disgeusia na avaliação inicial, e um participante do 

grupo intervenção (8,3%) apresentou grau 2 de disgeusia na avaliação 3. Todas as outras 

ocorrências eram de disgeusia grau 1. 

Tabela 20 – Frequência de disgeusia nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 3 25,0% 0 0,0% 0,217 

Avaliação 1 6 50,0% 4 33,3% 0,680 

Avaliação 2 5 41,7% 3 25,0% 0,667 

Avaliação 3 2 16,7% 3 25,0% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

disgeusia nas avaliações 1 e inicial 
0,453 0,125 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

disgeusia nas avaliações 2 e inicial 
0,687 0,250 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

disgeusia nas avaliações 3 e inicial 
1,000 0,250 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 21 mostram que houve pelo menos um registro de diarreia em 

todas as avaliações. Não houve diferença significativa entre as frequências de diarreia dos 

dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05 em todas as avaliações).  

Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência de diarreia de 

avaliações distintas, verifica-se que o teste não acusou diferença significativa em 

nenhuma comparação (todos os p-valores maiores que 0,05).  Para ambos os grupos, não 

houve um período que tenha frequência de diarreia significativamente maior que em outro 

período.   

Tabela 21 – Frequência de diarreia nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 2 16,7% 0 0,0% 0,478 

Avaliação 1 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 2 2 16,7% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 3 0 0,0% 1 8,3% 1,000 
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Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

p-valor do teste McNemar comparando 
frequência de diarreia nas avaliações 1 e inicial 

1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de diarreia nas avaliações 2 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de diarrreia nas avaliações 3 e inicial 
0,500 1,000 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 22 mostram que houve pelo menos um registro de constipação 

em todas as avaliações. Não houve diferença significativa entre as frequências de 

constipação dos dois grupos nas avaliações 1,3 e inicial (p-valores do teste exato de Fisher 

maiores que 0,05). Entretanto, na segunda avaliação, o teste exato de Fisher acusa que há 

uma frequência significativamente maior de participantes com constipação no grupo 

controle (41,7%) do que no grupo intervenção (0,0%).  Comparando dentro de cada grupo 

pelo teste de McNemar a frequência de constipação de avaliações distintas, destaca-se 

que o teste não acusou diferença significativa em nenhuma comparação (todos os p-

valores maiores que 0,05). Para ambos os grupos, não há um período que tenha frequência 

de constipação significativamente maior que em outro período. Quanto ao grau da 

constipação, somente um participante do grupo intervenção (8,3%) apresentou grau 2 de 

constipação na Avaliação 1, e um paciente do grupo controle (8,3%) apresentou grau 2 

de constipação na Avaliação 3. Todas as outras ocorrências eram de constipação grau 1. 

Tabela 22 – Frequência de constipação nos  

grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 4 33,3% 2 16,7% 0,640 

Avaliação 1 3 25,0% 2 16,7% 1,000 

Avaliação 2 5 41,7% 0 0,0% 0,037 

Avaliação 3 4 33,3% 0 0,0% 0,093 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de Constipação nas avaliações 1 e inicial 
0,317 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de constipação nas avaliações 2 e inicial 
0,317 0,157 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de constipação nas avaliações 3 e inicial 
1,000 0,157 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 
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Os dados da Tabela 23 mostram que houve registros de ansiedade em ambos os 

grupos, em todas as avaliações. Não houve diferença significativa entre as frequências de 

ansiedade dos dois grupos em todas as avaliações (p-valores do teste exato de Fisher 

maiores que 0,05). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência 

de ansiedade de avaliações distintas, observa-se que o teste não acusou diferença 

significativa em nenhuma comparação do grupo controle (todos os p-valores maiores que 

0,05). Entretanto, para o grupo intervenção o teste de McNemar acusou uma redução 

significativa da frequência de ansiedade da Avaliação Inicial para a terceira avaliação (a 

frequência de ansiedade neste grupo caiu de 91,7% para 41,7%).  

Tabela 23 – Frequência de ansiedade nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações.  

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 11 91,7% 11 91,7% 1,000 

Avaliação 1 11 91,7% 6 50,0% 0,069 

Avaliação 2 10 83,3% 6 50,0% 0,193 

Avaliação 3 9 75,0% 5 41,7% 0,098* 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de Ansiedade nas avaliações 1 e inicial 
1,000 0,063 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de Ansiedade nas avaliações 2 e inicial 
1,000 0,063 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de Ansiedade nas avaliações 3 e inicial 
0,625 0,031 - 

*Neste caso foi usado  o Teste qui-quadrado.  

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

A Tabela 24 traz a distribuição de frequência do grau de ansiedade dos 

participantes nos grupos controle e intervenção.  As distribuições nos dois grupos foram 

comparadas pelo teste de Mann-Whitney que não acusou diferença significativa entre os 

graus de ansiedade dos pacientes dos grupos controle e intervenção (todos os p-valores 

maiores que 5%), nas três avaliações. Entretanto, quando comparados os graus de 

ansiedade dos participantes dos dois grupos em todo o período global, independente da 

avaliação, observa-se diferença significativa entre os dois grupos (p-valor=0,018 do teste 

de Mann-Whitney).  

Como pode ser visto na Tabela 24, das 48 avaliações feitas para o grupo controle, 

14,6% apresentaram grau 0 de ansiedade. No grupo intervenção este percentual é 

significativamente maior (41,7%). Outra diferença importante é que há uma frequência 

maior de participantes com grau 1 de ansiedade no grupo controle (60,4%) do que no 
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grupo intervenção (39,6%). Infere-se, portanto, que os participantes do grupo controle 

sofreram significativamente mais de ansiedade do que os participantes do grupo 

intervenção.   

Tabela 24 – Distribuição de frequência do grau  

de ansiedade dos participantes nos grupos controle e intervenção. 

Avaliação 
Grau da 

Ansiedade 

Grupo Controle Grupo Intervenção p-valor do teste de Mann-

Whitney comparando as duas 

distribuições F % F % 

Inicial 

0 1 8,3% 1 8,3% 

0,755 1 10 83,3% 11 91,6% 

2 1 8,3% 0 0,0% 

1 

0 1 8,3% 6 50,0% 

0,266 1 7 58,3% 2 16,7% 

2 4 33,3% 4 33,3% 

2 

0 2 16,7% 6 50,0% 

0,319 1 7 58,3% 3 25,0% 

2 3 25% 3 25% 

3 

0 3 25% 7 58,3% 

0,160 1 5 41,6% 3 25% 

2 4 33,3% 2 16,7% 

Global 

0 7 14,6% 20 41,7% 

0,018 1 29 60,4% 19 39,6% 

2 12 25,0% 9 18,8% 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 25 mostram que houve frequência de alopecia em ambos os 

grupos, nas avaliações 1, 2 e 3. Não houve diferença significativa entre as frequências de 

alopecia dos dois grupos em todas as avaliações (p-valores do teste exato de Fisher 

maiores que 0,05). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência 

de alopecia de avaliações distintas, o teste acusou, para ambos os grupos, diferença 

significativa entre a frequência de alopecia na segunda avaliação e a frequência de 

alopecia inicial; e diferença entre a frequência de alopecia na terceira avaliação e a 

frequência de alopecia inicial (p-valores menores que 5%). Infere-se, portanto, que em 

ambos os grupos, houve um aumento significativo de alopecia na segunda e na terceira 

avaliação. Na Avaliação Inicial não houve registro de alopecia.  
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Tabela 25 – Frequência de alopecia nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 0 0,0% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 1 4 33,3% 4 33,3% 1,000 

Avaliação 2 6 50,0% 9 75,0% 0,400 

Avaliação 3 8 66,7% 10 83,3% 0,640 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 
Alopecia nas avaliações 1 e inicial 

0,125 0,125 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

Alopecia nas avaliações 2 e inicial 
0,031 0,004 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência de 

Alopecia nas avaliações 3 e inicial 
0,008 0,002 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

A Tabela 26 traz a distribuição de frequência do grau de alopecia dos participantes 

nos grupos controle e intervenção.  As distribuições nos dois grupos foram comparadas 

pelo teste de Mann-Whitney que não acusou diferença significativa entre os graus de 

alopecia dos participantes dos grupos controle e intervenção (todos os p-valores maiores 

que 5%). Quando comparados os graus de alopecia dos participantes dos dois grupos em 

todo o período global, independente da avaliação, também não se observou diferença 

significativa entre os dois grupos (p-valor=0,289 do teste de Mann-Whitney). 

Tabela 26 – Distribuição de frequência do grau de  

alopecia dos pacientes nos grupos controle e intervenção. 

Avaliação 
Grau da 

Alopecia 

Grupo Controle Grupo Intervenção p-valor do teste de Mann-

Whitney comparando as 

duas distribuições F % F % 

1 

0 8 66,7% 8 66,7% 

0,932 1 2 16,7% 3 25,0% 

2 2 16,7% 1 8,3% 

2 

0 6 50,0% 3 25,0% 

0,242 1 4 33,3% 5 41,7% 

2 2 16,7% 4 33,3% 

3 

0 4 33,3% 2 16,7% 

0,514 1 4 33,3% 5 41,7% 

2 4 33,3% 5 41,7% 

Global 

0 18 50,0% 13 36,1% 

0,289 1 10 27,8% 13 36,1% 

2 8 22,2% 10 27,8% 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 
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Os dados da Tabela 27 mostram que somente na Avaliação Inicial não houve 

registro de alteração nas unhas. Não houve diferença significativa entre as frequências de 

alteração das unhas dos dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher iguais a 1,000 em 

todas as avaliações). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a 

frequência de alteração nas unhas de avaliações distintas, observou-se que para o grupo 

controle não houve um período que tenha frequência de alteração nas unhas 

significativamente maior que em outro período (p-valores maiores que 0,05). Para o grupo 

intervenção, na terceira avaliação houve uma frequência significativamente maior de 

pacientes com alteração nas unhas do que no início do tratamento (p-valor=0,031 do teste 

de McNemar). 

Tabela 27 – Frequência de alteração nas unhas nos  

grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 0 0,0% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 1 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 2 3 25,0% 3 25,0% 1,000 

Avaliação 3 5 41,7% 6 50,0% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de alteração nas unhas nas avaliações 1 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de alteração nas unhas nas avaliações 2 e inicial 
0,250 0,250 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de alteração nas unhas nas avaliações 3 e inicial 
0,063 0,031 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 28 mostram que houve somente um registro de 

hiperpigmentação na Avaliação 1 no grupo intervenção (8,3%) e nas avaliações 2 e 3 em 

ambos os grupos. Não houve diferença significativa entre as frequências de 

hiperpigmentação dos dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05 

em todas as avaliações). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a 

frequência de hiperpigmentação de avaliações distintas, observa-se que o teste não acusou 

diferença significativa em nenhuma comparação (todos os p-valores maiores que 0,05).  

Para ambos os grupos, não houve um período que tenha frequência de hiperpigmentação 

significativamente maior que em outro período (p-valores maiores que 0,05).   
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Tabela 28 – Frequência de hiperpigmentação da pele  

nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 0 0,0% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 1 0 0,0% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 2 1 8,3% 5 41,7% 0,155 

Avaliação 3 1 8,3% 5 41,7% 0,155 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de hiperpigmentação nas avaliações 1 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de hiperpigmentação nas avaliações 2 e inicial 
1,000 0,063 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de hiperpigmentação nas avaliações 3 e inicial 
1,000 0,063 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 29 mostram que houve pelo menos um registro de dispneia 

em todas as avaliações. Não houve diferença significativa entre as frequências de dispneia 

dos dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05 em todas as 

avaliações). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência de 

dispneia em avaliações distintas, o teste não acusou diferença significativa em nenhuma 

comparação (todos os p-valores maiores que 0,05).  Para ambos os grupos, não houve um 

período que tenha frequência de dispneia significativamente maior que em outro período.  

Quanto ao grau da dispneia, um (8,3%) participante do grupo controle apresentou 

dispneia grau 3 e outro do mesmo grupo (8,3%) dispneia grau 2 na Avaliação 1. Na 

Avaliação 3, um (8,3%) participante do grupo controle apresentou dispneia grau 2. Todas 

as outras ocorrências eram de dispneia grau 1. 

Tabela 29 – Frequência de dispneia nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 3 25,0% 5 41,6% 0,333 

Avaliação 1 2 16,7% 2 16,7% 1,000 

Avaliação 2 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 3 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de Dispnéia nas avaliações 1 e inicial 
1,000 0,083 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de Dispnéia e nas avaliações 2 e inicial 
0,500 1,000 - 



78 

 

 
 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de Dispnéia nas avaliações 3 e inicial 
0,500 1,000 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 30 mostram que somente na Avaliação Inicial e na Avaliação 

1 houve registro de tosse. Não houve diferença significativa entre as frequências de tosse 

dos dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05 em todas as 

avaliações). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência de 

tosse de avaliações distintas, nota-se que o teste não acusou diferença significativa em 

nenhuma comparação (todos os p-valores maiores que 0,05). Para ambos os grupos, não 

houve um período que tenha frequência de tosse significativamente maior que em outro 

período. Quanto ao grau da tosse, somente um (8,3%) participante do grupo controle 

apresentou grau 2 de tosse na avaliação inicial, e um (8,3%) participante do grupo 

intervenção apresentou grau 2 de tosse nas avaliações 1 e inicial. Todas as outras 

ocorrências eram de tosse grau 1. 

Tabela 30 – Frequência de tosse nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 1 8,3% 3 25,0% 0,590 

Avaliação 1 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 2 0 0,0% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 3 0 0,0% 0 0,0% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de Tosse nas avaliações 1 e inicial 
1,000 0,500 - 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de Tosse e nas avaliações 2 e inicial 
1,000 0,250 - 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de Tosse nas avaliações 3 e inicial 
1,000 0,250 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 31 mostram que em todas as avaliações houve pelo menos 1 

participante com prurido. Não houve diferença significativa entre as frequências de 

prurido dos dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05 em todas as 

avaliações). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência de 

prurido em avaliações distintas, é possível observar que o teste não acusou diferença 

significativa em nenhuma comparação (todos os p-valores maiores que 0,05). Para ambos 
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os grupos, não houve um período que tenha frequência de prurido significativamente 

maior que em outro período. Quanto ao grau do prurido, somente um (8,3%) participante 

do grupo controle apresentou grau 2 de prurido na Avaliação Inicial e na terceira 

avaliação, e um (8,3%) participante do grupo intervenção apresentou grau 2 de prurido 

na avaliação inicial. Todas as outras ocorrências eram de prurido grau 1. 

Tabela 31 – Frequência de prurido nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 2 16,7% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 1 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 2 0 0,0% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 3 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de Prurido nas avaliações 1 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de Prurido e nas avaliações 2 e inicial 
0,157 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de Prurido nas avaliações 3 e inicial 
1,000 1,000 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 32 mostram que em todas as avaliações houve pelo menos 1 

participante com disfagia. Não houve diferença significativa entre as frequências de 

disfagia dos dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores que 0,05 em todas as 

avaliações). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a frequência de 

disfagia de avaliações distintas, verifica-se que o teste não acusou diferença significativa 

em nenhuma comparação (todos os p-valores maiores que 0,05). Para ambos os grupos, 

não houve um período que tenha frequência de disfagia significativamente maior que em 

outro período. Quanto ao grau da disfagia, somente um (8,3%) participante do grupo 

controle apresentou grau 2 de disfagia na Avaliação Inicial e Avaliação 2. Este mesmo 

participante do grupo controle apresentou disfagia grau 3 na Avaliação 3. Na avaliação 

inicial, somente um (8,3%) participante do grupo intervenção apresentou disfagia grau 2. 

Todas as outras ocorrências eram de disfagia grau 1. 

Tabela 32 – Frequência de disfagia nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Inicial 2 16,7% 1 8,3% 1,000 
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Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

Avaliação 1 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 2 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 3 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de Disfagia nas avaliações 1 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de Disfagia nas avaliações 2 e inicial 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

de Disfagia nas avaliações 3 e inicial 
1,000 1,000 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Somente um (8,3%) participante do grupo controle apresentou vômito e somente 

na Avaliação 1 e somente um (8,3%) participante do grupo controle apresentou síndrome 

da veia cava grau 2 na Avaliação Inicial e grau 1 na Avaliação 1. Também não houve 

registro de extravasamento em nenhuma das avaliações. Quanto às verrugas, somente um 

(8,3%) participante do grupo intervenção apresentou uma verruga de grau 2 desde a 

avaliação inicial.   

 A Tabela 33 traz a incidência global de cada desfecho ao longo de todo o tempo 

de acompanhamento. Os desfechos mais frequentes, que podem ser considerados comuns 

(acometem mais de 50% dos participante), no global são a Ansiedade, a Fadiga, a 

Alopecia e a Disgeusia. Os desfechos menos frequentes,  que podem ser considerados 

raros (acometem menos de 10% dos pacientes), no global são a Internação, Verrugas e 

Vômitos. Os p-valores mostram que não houve diferença significativa entre as 

inciudências dos desfechos nos grupos controle e intervenção (todos os p-valores são 

maiores que 5%).  

Tabela 33 – Incidência global de cada desfecho ao longo de todo o tempo de acompanhamento.  

Desfecho 
Global 

Grupo 

Controle 
Grupo Intervenção p-valor do 

teste exato 

de Fisher F % F % F % 

Ansiedade 23 95,8% 12 100,0% 11 91,7% 1,000 

Fadiga 18 75,0% 10 83,3% 8 66,7% 0,640 

Alopecia 18 75,0% 8 66,7% 10 83,3% 0,640 

Disgeusia 13 54,2% 8 66,7% 5 41,7% 0,414 

Alteração nas Unhas 12 50,0% 6 50,0% 6 50,0% 1,000 

Dor 9 37,5% 5 41,7% 4 33,3% 1,000 
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Desfecho 
Global 

Grupo 

Controle 
Grupo Intervenção p-valor do 

teste exato 

de Fisher F % F % F % 

Boca seca 9 37,5% 5 41,7% 4 33,3% 1,000 

Constipacao 9 37,5% 6 50,0% 3 25,0% 0,400 

Emergência 8 33,3% 3 25,0% 5 41,7% 0,667 

Dispnéia 8 33,3% 3 25,0% 5 41,7% 0,667 

Parestesia 7 29,2% 4 33,3% 3 25,0% 1,000 

Hiperpigmentação da pele 7 29,2% 1 8,3% 6 50,0% 0,069 

Náusea 6 25,0% 4 33,3% 2 16,7% 0,640 

Mucosite 5 20,8% 4 33,3% 1 8,3% 0,317 

Diarreia 5 20,8% 3 25,0% 2 16,7% 1,000 

Prurido 5 20,8% 3 25,0% 2 16,7% 1,000 

Disfagia 5 20,8% 3 25,0% 2 16,7% 1,000 

Tosse 4 16,7% 1 8,3% 3 25,0% 0,590 

Neuropatia Motora 3 12,5% 2 16,7% 1 8,3% 1,000 

Neuropatia Sensorial 3 12,5% 1 8,3% 2 16,7% 1,000 

Síndrome da Veia Cava 3 12,5% 2 16,7% 1 8,3% 1,000 

Internação 2 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Verrugas 2 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Vômito 1 4,2% 1 8,3% 0 0,0% 1,000 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

4.4  Outros desfechos 

Outros desfechos potenciais ocorreram durante a pesquisa em ambos os grupos 

e foram representados nas Tabelas 34, 35 e 36. 

Os dados da Tabela 34 mostram que um (8,3%) participante de cada grupo 

necessitou de internação no período entre a Avaliação Inicial e a Avaliação 1. Para ambos 

os participantes, o motivo de internação foi Neutropenia febril. O participante do grupo 

intervenção ficou internado por três dias e o participante do grupo controle ficou internado 

por cinco dias. Não houve registro de internações nas demais avaliações e não há 

diferença significativa entre as frequências de internação dos dois grupos (p-valores do 

teste exato de Fisher=1,000). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar 

a internação da Avaliação 1 com a ausência de internação das avaliações 2 e 3, percebe-

se que a diferença não é significativa (p-valor=1,000). Infere-se também que a frequência 

de internação registrada na Avaliação 1 não é uma frequência significativa.  
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Tabela 34 – Frequência de internação nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

Exato de Fisher 

Avaliação 1 1 8,3% 1 8,3% 1,000 

Avaliação 2 0 0,0% 0 0,0% 1,000 

Avaliação 3 0 0,0% 0 0,0% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

internação nas avaliações 2 e 1 
1,000 1,000 - 

p-valor do teste McNemar comparando frequência 

internação nas avaliações 3 e 1 
1,000 1,000 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

Os dados da Tabela 35 mostram que houve registro de procura da emergência em 

ambos os grupos e em todas as avaliações. Não há diferença significativa entre as 

frequências de emergência dos dois grupos (p-valores do teste exato de Fisher maiores 

que 0,05). Comparando dentro de cada grupo pelo teste de McNemar a taxa de 

emergência de avaliações distintas, verifica-se que o teste não acusou diferença 

significativa em nenhuma comparação (todos os p-valores maiores que 5%).  Para ambos 

os grupos, não houve um período que tenha frequência de emergência significativamente 

maior que em outro período.  

Tabela 35 – Frequência de procura à Emergência  

nos grupos controle e intervenção em todas as avaliações. 

Avaliação 
Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

p-valor do teste 

Exato de Fisher 

Avaliação 1 2 16,7% 5 41,6% 0,371 

Avaliação 2 2 16,7% 2 16,7% 1,000 

Avaliação 3 2 16,7% 1 8,3% 1,000 

p-valor do teste McNemar comparando 
frequência ide emergência nas avaliações 2 e 1 

1,000 0,250 - 

p-valor do teste McNemar comparando 

frequência de emergência nas avaliações 3 e 1 
1,000 0,125 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

A Tabela 36 traz a distribuição de frequências do número de vezes que o 

participante procurou a emergência no período de acompanhamento. No total foram sete 

ocorrências no grupo controle (média de 0,58 por paciente) contra 10 ocorrências no 

grupo intervenção (média de 0,83 por paciente). O teste de Mann-Whitney não acusou 

diferença significativa entre o número de vezes que o participante procurou emergência 

dos dois grupos.  
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Tabela 36 – Distribuição de frequências do número de vezes  

que o paciente procurou a Emergência no período de acompanhamento. 

Número de vezes que o 

paciente procurou emergência 
Grupo Controle Grupo Intervenção 

p-valor do teste de 

Mann-Whitney 

0 9 75,0% 7 58,3%  

1 1 8,3% 1 8,3% 0,514 

2 1 8,3% 3 25,0%  

3 0 0,0% 1 8,3%  

4 1 8,3% 0 0,0%  

Soma 7 10 - 

Média 0,58 0,83 - 

Mediana 0,0 0,0  

Desvio padrão 1,24 1,11 - 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

A Tabela 37 exibe frequências de variáveis que caracterizam a procura dos 

participantes pela emergência. 75,0% dos participantes do grupo controle e 58,3% do 

grupo intervenção não procuraram a emergência em todo o período avaliado e não houve 

diferença significativa entre estas proporções (p-valor=0,667 do teste Exato de Fisher).  

Os motivos que mais levaram os pacientes à emergência foram febre e dor.  

Comparando as frequências de cada motivo nos dois grupos não é detectada 

diferença significativa (todos os p-valores do teste Exato de Fisher são maiores que 5%). 

O número de motivos que levou cada participante à emergência variou de 0 a 6, e não 

houve diferença entre a quantidade de motivos que levaram o participante à emergência 

no grupo controle e intervenção (p-valor=0,671 do Teste de Mann-Whitney).  

Tabela 37 – Distribuição de frequências de variáveis  

que caracterizam a procura dos participantes pela Emergência. 

Variável 
Controle Intervenção p-valor do teste comparando as 

distribuições dos dois grupos F % F % 

Motivos que levam o participante à emergência  

Febre 2 16,7% 4 33,3% 0,640(a) 

Dor 1 8,3% 3 25,0% 0,590(a) 

Dispneia 1 8,3% 1 8,3% 1,000(a) 

Náuseas 1 8,3% 1 8,3% 1,000(a) 

Vômitos 1 8,3% 1 8,3% 1,000(a) 

Diarreia 0 0,0% 1 8,3% 1,000(a) 

Constipação 0 0,0% 1 8,3% 1,000(a) 

Toracocentese 0 0,0% 1 8,3% 1,000(a) 
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Variável 
Controle Intervenção p-valor do teste comparando as 

distribuições dos dois grupos F % F % 

Disfagia 1 8,3% 0 0,0% 1,000(a) 

Distensão abdominal 1 8,3% 0 0,0% 1,000(a) 

Sintomas urinários 1 8,3% 0 0,0% 1,000(a) 

Odinofagia 1 8,3% 0 0,0% 1,000(a) 

Tosse 1 8,3% 0 0,0% 1,000(a) 

Tonteira 1 8,3% 0 0,0% 1,000(a) 

Fraqueza 1 8,3% 0 0,0% 1,000(a) 

Total de motivos que levaram o participante à Emergência 

0,671(b) 

Nenhum 9 75,0% 7 58,3% 

1 0 0,0% 1 8,3% 

2 1 8,3% 1 8,3% 

3 0 0,0% 2 16,7% 

4 0 0,0% 1 8,3% 

5 1 8,3% 0 0,0% 

6 1 8,3% 0 0,0% 

(a)Teste Exato de Fisher (b)Teste de Mann Whitney 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

O adiamento da quimioterapia ocorreu para um participante do grupo controle 

(8,3%) e pra dois participantes do grupo intervenção (16,7%). Não houve diferença 

significativa entre estas duas proporções (p-valor=1,000 do teste exato de Fisher). O 

motivo do adiamento do participante do grupo controle foi a estenose esofágica com 

quadro de vômitos. Para os dois pacientes do grupo intervenção o adiamento ocorreu 

devido a neutropenia.  

4.5  Desfecho secundário: satisfação com o cuidado 

Em relação à pesquisa de satisfação, os participantes de ambos os grupos – 

intervenção e controle - completaram a pesquisa (100%) e entregaram os questionários 

de satisfação com o cuidado na recepção.  

A Tabela 38 exibe as respostas em relação ao Acompanhamento por telefone e 

quais os efeitos que poderiam influenciar na vida dos participantes. O controle dos 

sintomas relacionados à doença e ao tratamento foi o efeito mais esperado pelo grupo 

controle (66,6%) e pelo grupo intervenção (91,6%). O menos esperado, por dois 

participantes (16,6%) foi a qualidade de vida no grupo controle e apoio emocional e 

qualidade de vida por sete (58,3%) participantes no grupo intervenção. Todos os 
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participantes do grupo intervenção gostariam de seguir com o Acompanhamento por 

telefone até o final do tratamento e nove (75%) gostariam de receber Acompanhamento 

por telefone, se disponível, no grupo controle. 

Tabela 38 – Questionário de satisfação com o cuidado. 

Variável 

Grupo Controle (n=12) Grupo Intervenção (n=12) 

Sim Não N/R Sim Não N/R 

F % F % F % F % F % F % 

Você recebeu 

Acompanhamento por 

telefone em domicílio? 

0 0 11 91,6 1 8,3 12 100 0 0 0 0 

As orientações que você 

recebeu te ajudaram? 

Foram úteis? 

4 33,3 1 8,3 7 58,3 12 100 0 0 0 0 

Se você não recebeu 

Acompanhamento por 

telefone, gostaria de 
receber? 

8 66,6 3 25 1 8,3 0 0 0 0 12 100 

Marque os efeitos em que o Acompanhamento por telefone poderia influenciar em sua vida 

Apoio emocional 7 58,3 5 41,6 0 0 7 58,3 5 41,6 0 0 

Qualidade de vida 2 16,6 10 83,3 0 0 7 58,3 5 41,6 0 0 

Controle dos sintomas 

relacionados à doença e ao 
tratamento 

8 66,6 4 33,3 0 0 11 91,6 1 8,3 0 0 

Melhora da comunicação 

com os profissionais de 

saúde e instituição 

4 33,3 8 66,6 0 0 9 75 3 25 0 0 

Melhora do cuidado 

consigo mesmo 
6 50 6 50 0 0 10 83,3 2 16,6 0 0 

NA 1 8,3 11 91,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Você gostaria de receber 

Acompanhamento por 

telefone durante todo o 

seu tratamento 
quimioterápico? 

9 75 3 25 0 0 12 100 0 0 0 0 

Legenda: NA: Nenhuma das alternativas.  

Fonte: Dados do autor, Niterói, Brasil, 2020. 

Foi também atribuída uma nota em uma escala de 0 a 5 para o atendimento 

oferecido pelos enfermeiros - sendo 0: nada satisfeito; 1: pouco satisfeito; 2: 

razoavelmente satisfeito; 3: satisfeito; 4: muito satisfeito; 5: extremamente satisfeito - em 

relação ao atendimento oferecido pelos enfermeiros durante o tratamento com 
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quimioterapia, conforme Tabela 39. Dos 24 participantes, 21 (87,5%) demonstraram-se 

extremamente satisfeitos, sendo 11 (91,6%) do grupo controle e 10 (83,3%) do grupo 

intervenção. Somente dois (16,6%) participantes do grupo intervenção e um (8,3%) do 

grupo controle demonstraram-se muito satisfeitos. 

Tabela 39 – Escala de satisfação com o cuidado. 

Nota 
Grupo Controle (n=12) Grupo Intervenção (n=12) 

F % F % 

0 0 0 % 0 0 % 

1 0 0 % 0 0 % 

2 0 0 % 0 0 % 

3 0 0 % 0 0 % 

4 1 8,3% 2 16,6% 

5 11 91,6% 10 83,3% 

Fonte: Dados do autor. Niterói, Brasil, 2020. 

 

Em relação às questões abertas, o conteúdo será analisado em estudos futuros. 

Entretanto, é válido citar algumas temáticas(75) que emergiram através de análise 

preliminar das respostas do questionário para ambos os grupos em relação às principais 

orientações durante a pesquisa: “Orientações gerais sobre os cuidados durante o 

tratamento com quimioterapia antineoplásica”, “Orientações sobre a aplicação 

subcutânea do estimulante do fator de colônia de granulócitos” e “Encaminhamentos para 

a emergência”. Em relação ao conteúdo das ligações, no grupo intervenção destacaram-

se: “Gratidão”, “Acolhimento e segurança” e “Reações de tristeza ao saber sobre o 

encerramento da pesquisa”. 
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5  DISCUSSÃO 

Como em outros países, no Brasil, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) também se constituem como problema de saúde de maior magnitude e políticas 

vem sendo adotadas para fins de controle(3). Os processos de transição demográfica, 

epidemiológica e nutricional, a urbanização e o crescimento econômico e social 

contribuem para o maior risco da população ao desenvolvimento de doenças crônicas(33). 

A exposição à produtos químicos como agrotóxicos e benzeno, além de agentes 

infecciosos e imunossupressão são apresentados como fatores etiológicos conhecidos 

para o desenvolvimento do linfoma(40). Isto posto, pode ser que ocorra uma mudança no 

perfil epidemiológico dessa doença. Mesmo com a incidência do Linfoma de Hodgkin 

permanecendo estável, para o Linfoma não Hodgkin, por razões ainda desconhecidas, o 

número de casos duplicou nos últimos 25 anos(40-41). 

O perfil dos participantes do estudo confirma os dados epidemiológicos citados 

sobre a doença oncológica no Brasil(4-5) com incidência maior na faixa etária entre 21 e 

39 anos (N=11, 78,5%) para o Linfoma de Hodgkin e aumento da incidência com o 

envelhecimento nos casos de Linfoma não Hodgkin (acima de 48 anos N=6 60%). Em 

contrapartida, em relação ao tipo de linfoma, demonstrou-se maior incidência do Linfoma 

de Hodgkin, provavelmente pelo critério de elegibilidade da faixa etária (18 a 64 anos). 

Em relação ao sexo, não houve diferença considerável, porém, prevaleceu o sexo 

masculino (N=13, 54,1%), também corroborando com dados epidemiológicos(4).  

O Linfoma não-Hodgkin costuma apresentar um comportamento de 

disseminação linfática desordenado comparado ao Linfoma de Hodgkin. Porém, apesar 

de apresentarem sinais e sintomas similares, são doenças de comportamentos diferentes 

e o estadiamento, diagnóstico e tratamento precoce além de outros fatores como idade, 

fazem diferença no prognóstico e sobrevida(41, 43). A mortalidade também se difere em 

relação aos dois tipos de Linfoma. Em 2018, houve um registro de 4.321 (0,33%) casos 

de morte no Brasil entre homens e mulheres para Linfoma não Hodgkin contra 523 casos 

(0,04%) para Linfoma de Hodgkin(76). 

As taxas de sobrevida do Linfoma de Hodgkin melhoraram nas últimas décadas 

em função dos avanços nas técnicas de tratamento. Tal cenário é o que se espera também 

após a inclusão recente pelo Ministério da Saúde de uma imunoterapia chamada 

Brentuximabe vedotina para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin 

refratário ou recidivado após transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas(77, 43). 
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A taxa de sobrevida em 5 anos destes pacientes fica em torno de 90% para estadiamento 

I e II e de 65% para estadiamento IV. Já para Linfoma não Hodgkin é de 71%. Contudo, 

a fim de estabelecer melhor os critérios de prognóstico, foi criado um Índice de 

Prognóstico Internacional (IPI) para Linfomas de crescimento mais rápido que leva em 

consideração outros dados clínicos dos pacientes e que tem revelado melhores taxas de 

sobrevida após a inclusão da imunoterapia com Rituximabe(41). 

Em relação aos dados do estudo, dos 10 participantes diagnosticados com 

Linfoma não Hodgkin, seis (60%) apresentaram estadiamento avançado III e IV e 

somente quatro (40%) apresentaram estadiamento I e II.  Já para os 14 participantes 

diagnosticados com Linfoma de Hodgkin, oito (57,1%) apresentaram estadiamento II, 

contra seis (37,5%) com estadiamento III e IV. Outra evidência importante é a presença 

de sintomas B e Bulky ao diagnóstico. Os sintomas B -  febre sem uma infecção, sudorese 

noturna e perda de peso não intencional (pelo menos 10% do peso corporal acima de seis 

meses) foram relatados por 13 participantes (54,1%) e o Bulky ou doença volumosa estava 

presente em 11 participantes (45,8%); o que pode ter auxiliado no diagnóstico e 

encaminhamento para serviço de referência. Dos 16 participantes que apresentaram Bulky 

e/ou sintomas B, oito  (50%) receberam o diagnóstico definitivo em até seis meses após 

o início dos sinais e sintomas.  

A maioria dos sinais e sintomas do Linfoma podem também ser causados por 

outras doenças não cancerosas, como infecções, o que pode dificultar o diagnóstico 

precoce dessa doença(41,43). Dados do estudo indicam que 15 participantes (62,5%) 

levaram de seis meses a dois anos para o diagnóstico definitivo da doença. 

A partir de um estudo realizado com o objetivo de descrever as dificuldades 

enfrentadas pelos pacientes oncológicos, desde o diagnóstico até o tratamento, foi 

evidenciada a influência, sobretudo, da morosidade no diagnóstico associada à 

dificuldade no acesso a exames, além da demora em perceber que alguns sinais e sintomas 

físicos eram indicativos de câncer, apontando também que aspectos de caráter cultural 

contribuíram para um diagnóstico tardio(78). 

Segundo folha informativa sobre o câncer atualizada em 2018 pela OPAS, a 

apresentação tardia e o diagnóstico e tratamento inacessíveis são comuns. Em 2017, 

apenas 26% dos países de baixa renda relataram ter serviços de patologia disponíveis no 

setor público(15).  

Mesmo com a tentativa de reestruturação da Rede de Atenção às pessoas com 

câncer em 2013, a partir da instituição da Política Nacional para a Prevenção e Controle 
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do Câncer(34), percebe-se que ainda permanecem desafios principalmente no que tange ao 

acesso dos usuários aos serviços e às referências entre serviços de saúde de diferentes 

complexidades. É o que se percebe em relação aos dados que representam o 

acompanhamento em serviço de saúde, seja privado ou público.  

Dos 24 participantes, 15 (62,5%) possuem acompanhamento em algum serviço 

de saúde, seja na atenção primária, secundária ou ambos, sem diferença significativa entre 

eles. Porém, não necessariamente este dado refletiu na melhora do itinerário diagnóstico 

dos participantes.  

Ao longo dos últimos 30 anos, o SUS sofreu mudanças no seu perfil tanto de 

estrutura, recursos humanos, quanto de utilização. A expansão da rede pública ocorreu 

principalmente entre as unidades que dão suporte aos programas de atenção básica, 

ampliando o acesso às consultas médicas e a redução das internações para um conjunto 

de doenças. Entretanto, a despeito do avanço na cobertura, permanecem os desafios à 

continuidade do SUS e à melhoria da qualidade do cuidado, particularmente em relação 

ao financiamento público, oferta de serviços, recursos humanos e na relação com o setor 

privado(79). 

De acordo com revisão de literatura recente sobre o acompanhamento por 

telefone de pacientes em quimioterapia ambulatorial, a incorporação de novas estratégias 

e métodos de acompanhamento pelo enfermeiro vem sendo cada vez mais utilizadas e 

constata-se uma tendência ao uso desta intervenção como parte de um programa ou 

protocolo liderado por enfermeiros com fundamentações teóricas que embasem sua 

prática(24). 

O protocolo assistencial “Conectando o Cuidado (Connecting care) Onco-

hematologia” consiste na consulta de enfermagem de primeira vez e no acompanhamento 

semanal por telefone e foi testado neste estudo tendo como foco os pacientes com 

Linfoma. Durante a consulta, a investigação clínica prosseguiu tendo como base os 

padrões funcionais de saúde da Gordon e seguiram a padronização do Processo de 

Enfermagem.  

A partir dos dados levantados através do Histórico, diagnósticos de Enfermagem 

foram traçados de acordo com a classificação NANDA-I. Os diagnósticos predominantes 

(50% ou mais) foram: Proteção ineficaz, Risco de motilidade gastrintestinal disfuncional, 

Conhecimento deficiente, Disposição para conhecimento melhorado, Risco de infecção, 

Risco de boca seca, Risco de membrana na mucosa oral prejudicada e Risco de trauma 

vascular. E estes foram seguidos por Risco de débito cardíaco diminuído, Ansiedade, 
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Conforto prejudicado, Fadiga e Insônia. Estes diagnósticos repercutem os sinais e 

sintomas da doença, a fragilidade emocional perante o processo de diagnóstico e início 

do tratamento quimioterápico e toxicidades advindas do processo terapêutico. O risco de 

débito cardíaco tomou dimensão devido à cardiotoxicidade relacionada às antraciclinas(45) 

presente em 95,8% dos esquemas de quimioterapia propostos. Ressalta-se também o fato 

de alguns Linfomas terem a localização da doença em mediastino ou já haver 

comprometimento de pericárdio e fração de ejeção em exames complementares. 

Há estudos que corroboram com os dados acima em relação aos pacientes onco-

hematológicos hospitalizados, onde houve predomínio dos diagnósticos de Enfermagem 

de Proteção ineficaz, Risco de infecção, Hipertermia, Fadiga, Risco de sangramento, 

Mucosa oral prejudicada, Dor aguda, e Nutrição desequilibrada: menos que as 

necessidades corporais, evidenciando as fragilidades advindas tanto da doença de base 

como também do tratamento (80). Em outro estudo com pacientes onco-hematológicos em 

tratamento com quimioterapia antineoplásica, houve predomínio dos diagnósticos de 

Enfermagem de Proteção ineficaz e Risco de infecção(81). 

Para o grupo intervenção, o acompanhamento por telefone foi semanal e teve 

duração de até três meses após a primeira sessão de quimioterapia. Os 12 participantes 

deste grupo completaram sem perda de seguimento.  

Durante o seguimento deste grupo, dados importantes emergiram. Em relação às 

toxicidades referentes ao tratamento, as evidências deste estudo confirmaram as 

referências citadas na fundamentação teórica(11, 39), com exceção da disgeusia, que será 

explorada em conjunto com outros dados futuramente nesta discussão. 

Foi detectado que os sintomas com maior prevalência para os protocolos de 

periodicidade 21 dias de pacientes com Linfoma não-Hodgkin foram: fadiga, dor, náusea 

e disgeusia e para os protocolos de periodicidade de 15 dias de pacientes com Linfoma 

de Hodgkin foram: disgeusia, dor, ansiedade, fadiga e náusea. Todos os sintomas mais 

prevalentes citados pelos participantes tiveram uma frequência reduzida ao longo das 

semanas, exceto a dor, porém, sem análise estatística de comparação. 

Em aproximadamente 20% de pacientes com doença oncológica, a dor pode ser 

relacionada ao tratamento, sendo este cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico, mas 

também pode ser causada diretamente pelo tumor, ou por motivos não relacionados ao 

câncer. O II Consenso Nacional de Dor Oncológica afirma que, no Brasil, 24,5% a 46,6% 

dos pacientes com dor oncológica não têm controle adequado da dor(82). Em um estudo 

que caracterizou a dor em pacientes onco-hematológicos, foram evidenciadas como 
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principais causas a infecção intestinal e a mucosite, podendo ser relacionadas como 

causas associadas ao tratamento antitumoral, pós-quimioterapia antineoplásica(83). 

Globalmente, as principais intervenções fornecidas durante o acompanhamento 

por telefone foram: Manutenção da saúde oral (N=42), Controle de medicamentos 

(N=33), Aconselhamento nutricional (N=31), Proteção contra infecção (N=27), Controle 

de infecção (N=25) e Apoio emocional e espiritual (N=22), o que corrobora com os sinais 

e sintomas mais prevalentes relatados pelos participantes do grupo intervenção. 

As ligações e as mensagens recebidas ocorreram com maior prevalência na 

primeira e na segunda semana após a sessão de quimioterapia, que é o período em que as 

toxicidades mais tendem a se manifestar e os principais motivos foram dúvidas e queixas 

sobre toxicidades gastrointestinais. 

Corroborando com os dados acima, em um estudo para identificação dos sinais 

e sintomas apresentados por pacientes com Linfoma de Hodgkin em tratamento 

quimioterápico ao longo das semanas através de aconselhamento telefônico, destaca-se 

que as queixas com maior prevalência foram: fadiga, preocupações, falta de apetite, 

vômitos e náuseas. Na análise da progressão dos sintomas, observou-se aumento de 

náuseas e vômitos, diminuição da fadiga e falta de ar, melhora do sono e diminuição do 

estresse(84). 

As dúvidas e/ou preocupações como motivos principais de ligações e mensagens 

recebidas são evidências importantes deste estudo e que remetem a uma das principais 

ações do enfermeiro em relação aos pacientes portadores de doenças crônicas: o 

enfermeiro em seu papel de educador em saúde e incentivador do autocuidado, tendo o 

acompanhamento não presencial como uma das estratégias para o cuidado integral(23). 

Em relação às toxicidades gastrointestinais, sabe-se que são muito frequentes em 

pacientes que realizam tratamento com quimioterapia antineoplásica(11). Outro estudo 

com pacientes onco-hematológicos em tratamento quimioterápico ambulatorial e intra-

hospitalar buscou descrever a prevalência, duração, gravidade e sofrimento relacionado 

aos sintomas gastrointestinais e concluiu que os pacientes que recebem quimioterapia 

apresentam uma carga moderada de sintomas gastrointestinais com uma variedade bem 

ampla destes sintomas. Além disso, um dado importante que também emergiu foi que a 

presença de xerostomia, anorexia, pirose, eructação, inchaço, saciedade precoce, 

flatulência e disgeusia são sintomas clinicamente relevantes e que podem ser 

negligenciados ao se usar questionários padrão de avaliação de sintomas de câncer (85). 
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Esse dado remete ao fato de que a disgeusia foi o sintoma mais prevalente em 

análise global (juntamente com a fadiga) relatado pelos participantes durante as ligações 

proativas semanais e, geralmente, não é citado por estudos quando realizada avaliação da 

toxicidade após a quimioterapia. Em um estudo realizado recentemente com 243 

pacientes em tratamento quimioterápico foi verificado que a maioria dos participantes 

relatou alteração de sabor durante a pesquisa e houve consequente alteração significativa 

na qualidade de vida dessa amostra, sugerindo que esse sintoma ainda é negligenciado 

quando avaliado na prática diária(86). 

Em relação à avaliação dos sinais e sintomas relacionados à doença e ao 

tratamento ao longo do acompanhamento com fins de comparação entre os grupos 

controle e intervenção (T0 inicial, T1, T2 e T3), o presente estudo permitiu caracterizar e 

comparar os participantes do grupo controle e intervenção ao longo do tempo, porém 

poucas diferenças significativas foram encontradas.  

Em análise global, foi possível inferir que os desfechos mais frequentes, que 

podem ser considerados comuns (acometem mais de 50% dos pacientes), no global são a 

ansiedade, fadiga, a alopecia e a disgeusia. Os desfechos menos frequentes,  que podem 

ser considerados raros (acometem menos de 10% dos pacientes), no global são a 

internação, verrugas e vômitos. 

A maioria dos sinais e sintomas relacionados à doença e ao tratamento não 

tiveram variações significativas de intensidade de acordo com o Commom Terminology 

Criteria for Adverse Effects (CTCAE) (71) ao longo do acompanhamento, exceto a 

ansiedade, fadiga, alopecia e alteração nas unhas. 

Apesar da frequência da fadiga e da disgeusia estarem presentes na maioria das 

avaliações no dia da sessão de quimioterapia (T1, T2 e T3) nos dois grupos e também 

serem os dois sintomas mais prevalentes relatados pelos participantes durante as ligações 

proativas no grupo intervenção, não houve diferença estatística significativa entre as 

avaliações comparando os dois grupos nem de frequência e nem de intensidade. 

Nos estudos de acompanhamento por telefone com pacientes em quimioterapia 

ambulatorial, a fadiga foi o sintoma mais relatado(24). É um sintoma muito comum em 

doenças crônicas como o câncer e possui uma prevalência de 80-90% entre os pacientes 

que realizaram tratamento com quimioterapia e/ou radioterapia(87). Apesar de já existirem 

estudos sobre uma intervenção psicológica motivacional pelo telefone demonstrando 

dados preliminares encorajadores para a redução da intensidade e melhora da autoeficácia 

da fadiga, ainda é um sintoma de difícil controle(88). 
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A ansiedade foi o único desfecho que refutou a hipótese nula deste estudo. No 

grupo intervenção foi verificada significativa redução de frequência de ansiedade no 

período observado: de 91,7% para 41,7%. A redução registrada para o grupo controle (de 

91,7% para 75,0%) não foi significativa sob o ponto de vista estatístico.  

Ainda, pode-se observar que os participantes do grupo controle sofreram 

significativamente mais de ansiedade do que os participantes do grupo intervenção 

quando comparadas as distribuições globais dos graus de ansiedade dos participantes dos 

dois grupos em todo o período de observação. Nota-se também que o Apoio emocional e 

espiritual foi uma das intervenções mais frequentes realizadas durante o acompanhamento 

por telefone. 

Ao avaliar a experiência vivenciada pelos pacientes com Linfoma não Hodgkin 

durante o tratamento quimioterápico, estudo fez um levantamento das principais 

temáticas onde destacaram-se: “Vivendo uma montanha-russa emocional”, “Tornando-se 

dependente dos outros” e “Enfrentando um futuro incerto”.  Revela-se neste estudo 

qualitativo que, além da disfunção física, os pacientes experimentam várias emoções e 

até pensamentos suicidas. No entanto, todos os pacientes afirmaram que esperavam que 

sua vida voltasse ao normal após a conclusão do tratamento(89). 

Os sintomas de ansiedade e também da depressão causam uma diminuição no 

bem-estar físico, mental, social e existencial e um aumento nos sintomas físicos e 

emocionais e estão associados à diminuição da qualidade de vida relacionada à saúde(90). 

Em estudo de metanálise relacionado ao acompanhamento por telefone a pacientes com 

câncer, o efeito relacionado ao sofrimento emocional foi pequeno quando comparado ao 

grupo controle(14). 

Entretanto, alguns estudos têm focado mais no acompanhamento por telefone 

como uma estratégia de apoio emocional aos pacientes e familiares com resultados 

animadores(88,91). O tempo de acompanhamento parece estar relacionado a resultados 

mais satisfatórios nesta área.  

Além da ansiedade, foi observada outra diferença significativa entre os grupos 

em relação à frequência da constipação. Na segunda avaliação havia uma frequência 

significativamente maior de participantes com constipação no grupo controle (41,7%) do 

que no grupo intervenção. Mas não houve diferença entre os grupos em relação à 

intensidade e em nenhuma outra avaliação. Desse modo, pode-se considerar um controle 

parcial deste sintoma. 
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Mesmo com tratamento farmacológico e não farmacológico disponível 

atualmente(92), a constipação ainda é um dos sintomas gastrointestinais mais prevalentes 

nos pacientes onco-hematológicos em tratamento quimioterápico(85). 

Em relação às toxicidades dermatológicas, outros desfechos que possuem uma 

tendência a ocorrer ao longo do tratamento quimioterápico nestes protocolos (11) foram 

detectados, como a alopecia e a alteração nas unhas. Para a alopecia, em ambos os grupos 

houve um aumento significativo da frequência na segunda e na terceira avaliação, mas 

sem diferença estatística entre os grupos, nem em relação à intensidade. Em contrapartida, 

em relação a alteração das unhas, para o grupo intervenção, foi registrado um aumento 

significativo (de 0,0% no início do tratamento para 50%) na terceira avaliação, mas sem 

diferença estatística entre os grupos. 

Outras evidências emergiram desse estudo como as alterações no peso e no 

estado geral e clínico do paciente, avaliado pelo KPS.  

Entre os achados, pode-se inferir que no grupo controle os participantes tiveram 

um aumento significativo de peso entre a segunda avaliação e a avaliação inicial; a 

diferença na média é de 2,3 Kg. Para este grupo também houve diferença significativa 

entre o peso da terceira avaliação e o peso inicial dos participantes, com diferença na 

média de 3,0 Kg. Portanto, o grupo controle apresentou aumento de peso significativo 

durante o acompanhamento, porém sem diferença estatística entre os grupos. 

Apesar da disgeusia ser um dos desfechos globais mais frequente, os 

participantes do grupo intervenção conseguiram manter o peso sem diferença estatística 

entre as avaliações. Importante ressaltar que a utilização de corticóide como parte do 

protocolo e/ou como suporte farmacológico pós quimioterapia foi utilizada por todos os 

participantes do grupo intervenção, o que poderia acarretar um ganho ponderal devido às 

suas ações farmacológicas (93). Orientações nutricionais foram fornecidas durante todo o 

acompanhamento, sendo o Aconselhamento nutricional uma das intervenções de 

enfermagem mais prescritas. Porém, salienta-se que somente a avaliação do peso é 

insuficiente para uma análise nutricional fidedigna, contudo, é um achado estatístico 

importante deste estudo.  

Em relação a alteração de peso durante o tratamento quimioterápico, um estudo 

que teve como objetivo avaliar os possíveis sintomas gastrointestinais apresentados por 

pacientes com linfoma durante o tratamento e relacioná-los com a ingestão alimentar e 

estado nutricional, apresentou que houve diminuição na ingestão alimentar por parte dos 

pacientes após início da quimioterapia, sendo náuseas, disgeusia, xerostomia e obstipação 
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os sintomas mais frequentes e, portanto, pacientes onco-hematológicos devem ser 

considerados pacientes em risco nutricional, de modo que se recomenda 

acompanhamento nutricional especializado, a fim de minimizar seus efeitos colaterais 

adversos e melhorar sua qualidade de vida(94). 

No grupo intervenção, os participantes tiveram um aumento significativo de 

KPS entre a segunda avaliação e a Avaliação Inicial; sendo a diferença na média de 4,1%. 

No grupo controle, os participantes tiveram um aumento significativo de KPS entre a 

terceira avaliação e a Avaliação Inicial; sendo a diferença na média de 4,1%. Ou seja, o 

grupo intervenção apresentou aumento no KPS, ou melhora das condições clínicas, 

significativo durante o acompanhamento, o que não ocorreu no grupo controle, mas sem 

diferença estatística quando comparado entre os grupos. 

Apesar de não haver diferença significativa entre os grupos, os desfechos 

emergência e internação ocorreram ao longo do acompanhamento. Os motivos que mais 

levaram os participantes à emergência além da dor, foi a febre. Este é um dado que merece 

destaque, visto que, os motivos das internações e dos adiamentos de quimioterapia se 

deram devido à neutropenia febril, o que reforça a toxicidade hematológica dos protocolos 

quimioterápicos para os pacientes com Linfoma. Outra evidência em relação à esta 

temática é que as intervenções Proteção contra infecção e Controle de infecção estavam 

entre as mais frequentes prescrições durante o acompanhamento por telefone no grupo 

intervenção, sendo que o comparecimento à emergência no caso de febre é uma das 

orientações mais destacadas pelo enfermeiro em relação aos pacientes em quimioterapia 

antineoplásica(95). 

Pacientes com câncer tem um maior risco de desenvolver infecções, sendo estas 

responsáveis por complicações que interferem na morbimortalidade dos mesmos.  

Adicionalmente, ser portador de uma doença onco-hematológica como o Linfoma já é 

considerado um dentre outros fatores de risco potenciais para desenvolvimento de 

neutropenia febril e, consequentemente infecções, atraso no tratamento e complicações 

que vão desde moderadas a severas(96). 

Um estudo de coorte de acompanhamento por telefone pelo enfermeiro como 

parte de um protocolo assistencial para gerenciamento de pacientes externos portadores 

de tumores sólidos com baixo risco de neutropenia febril concluiu que estes protocolos 

são eficazes e seguros, principalmente, quando estruturados e implementados com 

contribuições conjuntas e envolvimento de clínicos, enfermeiros oncológicos e 

pacientes(97).  
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Já em revisão sistemática evidenciou-se que, apesar da frequência e dos riscos 

relacionados à febre em pacientes em tratamento com quimioterapia, há evidências 

limitadas para definir quem precisa de uma avaliação urgente, onde a avaliação deve ser 

realizada e com que rapidez(98). Ou seja, ainda há muito o que evoluir em relação à 

modelos e protocolos de cuidado nesta área e especificidades relacionadas ao tipo de 

câncer e riscos relacionados devem ser observados. 

O presente estudo não propôs a realização de uma análise de custos relacionados 

à saúde, porém, ao observar o comparativo entre os períodos de internação dos dois 

grupos (cinco dias de internação no grupo controle e três dias de internação no grupo 

intervenção), o grupo controle teria um custo relacionado à saúde relativamente maior. 

Em relação ao desfecho secundário, evidências emergiram da pesquisa de 

satisfação com o cuidado. Os participantes demonstraram um alto de nível de satisfação 

(100% responderam nível 4 e 5 de satisfação) e não houve diferença significativa entre 

os grupos. 

Em relação ao Acompanhamento por telefone e os efeitos na vida dos 

participantes, o controle dos sintomas relacionados à doença e ao tratamento foi o efeito 

mais esperado pelo grupo controle (66,6%) e pelo grupo intervenção (91,6%). E a 

melhora do cuidado consigo mesmo foi citada por 10 (83,3%) participantes do grupo 

intervenção. Todos os participantes do grupo intervenção gostariam de seguir com o 

acompanhamento por telefone até o final do tratamento e nove (75%) gostariam de 

receber acompanhamento no grupo controle, se disponível.  

O apoio emocional foi citado por sete participantes (58,3%) em cada grupo, o 

que pode também refletir o bom resultado com a redução da frequência e da intensidade 

da ansiedade neste estudo. 

O acompanhamento por telefone pelo enfermeiro proporciona um maior vínculo 

entre os pacientes e seus familiares e os profissionais/instituição (24) e alguns dados desse 

estudo convergem para isso. Dos 12 participantes do grupo intervenção, 10 (83,3%) 

mantiveram contato por telefone com o investigador principal mesmo após o 

encerramento da pesquisa e nenhum participante do grupo controle (0,0%) entrou em 

contato, nem por telefone e nem por mensagem, com o investigador principal durante o 

período de estudo, mesmo sendo disponibilizado contato telefônico em qualquer caso de 

necessidade. Outra evidência é a de que todos os participantes (100%) do grupo 

intervenção entraram em contato com o investigador principal durante a pesquisa, com 

exceção das ligações programadas. Além disso, nove (75%) participantes do grupo 
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intervenção ressaltaram a “Melhora da comunicação com os profissionais de saúde e 

instituição”, o que também fortalece a constatação do vínculo. 

Percebe-se que a satisfação com o cuidado é uma evidência relacionada à 

percepção dos pacientes que vem sendo abordada em vários estudos(24), porém, a 

interpretação dos resultados é atualmente limitada devido aos instrumentos escolhidos 

para avaliar quantitativamente a satisfação do paciente que nem sempre refletem as 

prioridades centradas no paciente que emergem dos dados qualitativos(22). 

Neste estudo, também foi contemplada a satisfação do cuidado através de 

questões abertas a fim de evidenciar as experiências vivenciadas pelos participantes de 

ambos os grupos, porém, estes resultados serão abordados em estudos futuros.  

Os testes não detectaram como significativas várias diferenças importantes 

encontradas neste trabalho, devido ao pequeno tamanho amostral, sendo, portanto, a 

limitação principal deste estudo. Como desafio metodológico encontrado, justificando em 

parte a principal limitação deste estudo, houve a necessidade de ampliação do período de 

recrutamento e faixa etária devido ao baixo número de participantes elegíveis. O principal 

motivo se deu em consequência do fechamento temporário de matrículas para pacientes 

com diagnóstico de linfoma por intercorrências relacionadas à fornecimento de insumos.  

Uma das evidências que constatam esta limitação é a de que a maioria dos sinais 

e sintomas apresentaram uma tendência de maior controle no grupo intervenção quando 

comparado ao grupo controle, mesmo sem diferença estatística significativa, 

principalmente quando analisado os sintomas de: mucosite, parestesia, neuropatia motora 

e sensorial, diarreia, constipação, prurido, disfagia, boca seca, fadiga e disgeusia. 

Outra limitação é a avaliação dos sinais e sintomas relacionados à doença e ao 

tratamento somente no dia de sessão de quimioterapia com referência nas últimas 24 horas 

e a não utilização de escala e instrumentos específicos para avaliar aspectos emocionais, 

capacidade de autoeficácia, além da qualidade de vida relacionada à saúde. 

Com base no acima exposto, considerando o cenário do câncer no Brasil e as 

Políticas e diretrizes para fins de seu controle, constata-se que o acompanhamento por 

telefone de pacientes com Linfoma em quimioterapia ambulatorial torna-se uma 

alternativa factível para atender as demandas e necessidades em saúde dos pacientes e 

familiares em domicílio, com base em uma linha de cuidado integral e contínuo. Este tipo 

de estudo tende a fortalecer a Rede de Atenção à Saúde desta população e sua organização 

do processo de trabalho.  
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6  ANÁLISE PÓS-IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO  

Por se tratar de um estudo envolvendo seres humanos, a dinâmica de 

implementação de um protocolo tende a passar por algumas readequações de acordo com 

as demandas e necessidades que surgem ao longo do processo. 

Algumas readequações foram realizadas, como:  

- Estratificação de risco: ao realizar e/ou receber ligações e mensagens dos participantes, 

houve a necessidade de estratificar os riscos de acordo com as demandas e com o grau de 

intensidade dos sinais e sintomas, conforme Protocolo descrito no Capítulo 7; 

- Ligações extras: foram realizadas conforme estratificação de risco e quando houvesse 

adiamento da quimioterapia e/ou internação do participante. 

Outro dado relevante que o estudo trouxe foi a baixa frequência de sinais e 

sintomas relatados no D15 durante as ligações proativas e o fato de as ligações/mensagens 

recebidas se concentrarem mais na primeira e segunda semana após a quimioterapia. 

Portanto, sugere-se, como contribuição para a construção de protocolos assistenciais nesta 

área, a omissão das ligações proativas no D15 para os protocolos de 21 e 28 dias. 
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7  PROTOCOLO ASSISTENCIAL CONECTANDO O CUIDADO (CONNECTING 

CARE) ONCO-HEMATOLOGIA  

Origem: Protocolo assistencial da Central de Quimioterapia do Hospital do 

Câncer I - Instituto Nacional de Câncer (INCA). 

Objetivo/Finalidade: Sistematizar a assistência de pacientes com Linfoma 

durante a quimioterapia antineoplásica e contribuir para a construção de uma linha de 

cuidado. Espera-se trazer impactos positivos na gestão, através de mensuração de dados, 

construção e acompanhamento de indicadores no campo educativo e na qualidade da 

assistência (55). 

Grupo de desenvolvimento: Enfermeira oncologista Isadora Górski Moretto 

com orientação da Profª Drª Fátima Helena do Espírito Santo. Integrantes do grupo de 

pesquisa GIPETIS (Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Tecnologia e Inovação em 

Saúde) da Universidade Federal Fluminense onde desenvolvem projetos na área de 

oncologia com finalidade de propor produtos para a melhora da prática assistencial de 

enfermagem ao paciente com câncer em tratamento quimioterápico. 

O protocolo Assistencial proposto se enquadra no Desenvolvimento de Técnica 

instrumental e processual: protocolo assistencial de substrato/nível T3.  Foi elaborado 

com base em revisão integrativa de literatura (24), guidelines da Oncology Nursing Society 

(intervenções do tipo Recomendado para a prática, provável que seja eficaz e opiniões de 

experts) (92,99-101) intervenções da NIC (Nursing Intervention Classification) (21) e guias do 

Instituto Nacional de Câncer (INCA) (95,102-103).  

O Protocolo Assistencial Conectando o Cuidado (Connecting Care) Onco-

hematologia consiste na Consulta de Enfermagem de primeira vez e no acompanhamento 

semanal por telefone. 

Todos os instrumentos foram construídos tendo como base as resoluções 

vigentes sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e o Processo de 

Enfermagem. O Histórico de Enfermagem (Apêndice C) foi baseado na estrutura 

conceitual de Gordon (49) e o Formulário de Diagnósticos de Enfermagem baseado na 

taxonomia da North American Nurses Diagnosis Association (NANDA-I) (46) (Apêndice 

D). O Checklist de acompanhamento por telefone (Apêndice E) consiste em um 

instrumento baseado nos diagnósticos de Enfermagem prevalentes e as intervenções 

seguem o padrão de intervenções da NIC (Nursing Intervention Classification) (21). As 
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orientações têm como base os guidelines da Oncology Nursing Society (intervenções do 

tipo Recomendado para a prática, provável que seja eficaz e opiniões de experts) e guias 

do Instituto Nacional de Câncer (INCA).  

O instrumento de avaliação dos sinais e sintomas relacionados à doença e ao 

tratamento (Apêndice G) foi elaborado tendo como base o Commom Terminology 

Criteria for Adverse Effects (CTCAE) versão 5.0 (71) 

Conflitos de interesse: Não há. 

Evidências: Foi elaborado com base em uma revisão integrativa de literatura (24) que teve 

como objetivo conhecer a produção científica sobre o acompanhamento por telefone feito 

pelo enfermeiro junto a pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico 

ambulatorial. 

Para a busca e a seleção dos estudos, consultaram-se as bases de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Banco de 

Dados em Enfermagem (BDENF) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), via PubMed e Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), e Scopus, via Portal de 

Periódicos Capes. A operacionalização desta pesquisa iniciou-se com consulta aos 

descritores em Ciências da Saúde (DeCS), por meio da BVS, ao Medical Subject 

Headings (MeSH), da National Library e ao título CINAHL. Utilizaram-se os descritores 

controlados: “Drug Therapy”, “Antineoplastic protocols”, “Antineoplastic agents”, 

“Telemedicine”, “Telenursing” e “Telephone” com os operadores booleanos “OR” e 

“AND”. Respeitaram-se as variações de cada base e algumas alterações nas estratégias de 

busca na CINAHL e Scopus foram realizadas conforme Quadro 1. 

Quadro 1 – Estratégias de busca nas bases de dados 

Bases de dados Estratégia de busca 

LILACS e 

BDENF/BVS 

(("Drug therapy" OR "Tratamento farmacológico" OR "Antineoplastic 

protocols" OR "Protocolos antineoplásicos" OR "Antineoplastic agents" OR 

"Agentes antineoplásicos")) AND ((Telemedicine OR Telemedicina OR 
Telephone OR Telefone OR Telenursing OR Telenfermagem)) 

MEDLINE/PubMed 

(("Drug Therapy"[Mesh]) OR ("Antineoplastic Protocols"[Mesh]) OR 

("Antineoplastic Agents"[Mesh])) AND (("Telemedicine"[Mesh]) OR 

("Telenursing"[Mesh]) OR ("Telephone"[Mesh])) 

 

CINAHL 

((MH "Drug Therapy") OR (MH "Chemotherapy, Cancer") OR (MH 

"Antineoplastic Agents") AND ((MH "Telemedicine") OR (MH "Telehealth") 

OR (MH "Telenursing") OR (MH "Telephone") OR (MH "Telephone 
Consultation (Iowa NIC)”)) 
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Bases de dados Estratégia de busca 

SCOPUS 

TITLE-ABS-KEY("Drug therapy" OR "Antineoplastic agents" OR "Cancer 

chemotherapy") AND TITLE-ABS-KEY (“Telehealth”  OR “Telemedicine” 
OR “Telenursing” OR “Telephone") 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

A busca nas bases de dados resultou na identificação de 896 artigos. Após 

exclusão dos duplicados, triagem de títulos e resumos e avaliação dos textos completos, 

19 estudos foram selecionados para inclusão (PRISMA). Para garantir a validade da 

revisão, os estudos foram selecionados e analisados detalhadamente, com foco na 

adequação da metodologia empregada. 

Os estudos foram avaliados e classificados quanto ao seu rigor científico, para a 

classificação do nível de evidência (NE), através de um instrumento baseado na Rating 

System for the Hierarchy of Evidence for Intervention/Treatment Question(104). 

Apesar da representatividade de estudos conduzidos no Brasil, a qualidade das 

evidências é baixa e denota pouca articulação do enfermeiro na área da pesquisa. 

Constatou-se uma tendência ao uso desta intervenção como parte de um programa ou 

protocolo liderado por enfermeiros, com prática baseada em fundamentações teóricas.  

Considerando a revisão integrativa realizada, concluiu-se que a intervenção 

acompanhamento por telefone pelo enfermeiro é uma estratégia viável e efetiva para 

pacientes em quimioterapia oncológica ambulatorial, principalmente com base nas 

evidências que tangem o gerenciamento e controle dos sintomas, qualidade de vida 

relacionada à saúde e capacidade de autoeficácia. Ainda, foi evidenciada a questão do 

gerenciamento e controle dos sintomas como importante ferramenta de gestão do cuidado 

e como importante pilar na construção de indicadores assistenciais e gerenciais, além da 

melhora da qualidade do atendimento e mais segurança ao processo do cuidado(24). 

Revisão: Revisado e aprovado pela banca de dissertação do programa de Mestrado 

Profissional Enfermagem Assistencial – MPEA da Universidade Federal Fluminense. 

Banca composta por: Prof Dra Fátima Helena do Espírito Santo - EEAAC/UFF, Profª Drª 

Marlea Crescêncio Chagas - EEAN/UFRJ, Profª Drª Rosimere Ferreira Santana 

EEAAC/UFF, Profª Drª Leila Leontina do Couto - EEAAC/UFF e Profª Drª Maria 

de Nazaré de Souza Ribeiro – PROENSP/UEA. Revisão interna INCA: pendente. 

Fluxograma: A Figura 3 abaixo detalha o Fluxograma do Protocolo Assistencial. 
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Figura 3 – Protocolo Assistencial Conectando o cuidado (Connecting Care) Onco-hematologia. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

O Protocolo Assistencial “Conectando o cuidado (Connecting Care) onco-

hematologia” é um processo contínuo de assistência de enfermagem que inicia na 

consulta de enfermagem de primeira vez (antes do tratamento) e tem como ponto final o 
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término do tratamento. As duas etapas: consulta de enfermagem e acompanhamento por 

telefone são lideradas por enfermeiros e possuem embasamento teórico de suas ações. O 

processo contínuo destas etapas inclui: avaliação, prescrição de cuidados e evolução de 

acordo com as necessidades e demandas do paciente e família. O encaminhamento para 

outras especialidades pode ser realizado durante as duas etapas conforme fluxograma 

acima. 

Em relação ao acompanhamento por telefone, os protocolos de quimioterapia – 

independente do intervalo (15, 21 ou 28 dias) – devem ser realizados no D2 e D8 após a 

sessão de tratamento quimioterápico.  

Em relação à avaliação dos sinais e sintomas, foi criada uma estratificação de 

risco com base nas experiências e análise pós implementação do protocolo através de um 

ensaio clínico randomizado. A intensidade dos sinais e sintomas foi avaliada com base 

no Commom Terminology Criteria for Adverse Effects (CTCAE) versão 5.0(71). 

• Linha vermelha: sinais e sintomas de intensidade (grau) 2 a 4 e/ou febre e 

controle ineficaz. Ação: Encaminhamento imediato à emergência e reavaliação 

em até 24 horas; 

• Linha amarela: sinais e sintomas intensidade (grau) 1 e 2 com controle ineficaz 

ou pouco efetivo. Ação: reavaliação em até 24 a 48 horas. Encaminhamento à 

outras especialidades, caso necessário. 

• Linha verde: sinais e sintomas intensidade (grau) 0 e 1 controlados total ou 

parcialmente. Ação: orientações padrão. 

Indicadores de resultados: Número de ligações (proativas, recebidas e extras); 

número de encaminhamentos à emergência; frequência e período de internações; número 

de encaminhamentos; frequência de intensidade de sinais; e sintomas durante o 

tratamento quimioterápico. 

Validação pelos profissionais: Testado pela equipe de Enfermagem da Central 

de Quimioterapia adulto no período de junho de 2019 a fevereiro de 2020 durante a 

realização do estudo clínico randomizado. Equipe de pesquisa inclui profissionais do 

INCA. 

Validação pelos usuários: Realizada pelo estudo clínico randomizado. Os 

participantes demonstraram um alto de nível de satisfação (100% responderam nível 4 e 

5 de satisfação).  
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Limitações: Linha telefônica para o protocolo e disponibilização de assistência 

24 horas pelo telefone. 

Plano de implantação: Estudo clínico randomizado já realizado com resultados 

de viabilidade testados. Protocolo é factível. Aguarda aprovação interna (INCA). Em fase 

de registro na instituição como IS (Instrução de Serviço). 
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8  CONCLUSÕES 

Este estudo permitiu testar o Protocolo assistencial proposto. O perfil dos 

participantes confirma os dados epidemiológicos citados sobre a doença oncológica no 

Brasil, com exceção da maior incidência do Linfoma de Hodgkin, provavelmente pelo 

critério de elegibilidade da faixa etária (18 a 64 anos).  

Durante a implementação do Protocolo “Conectando o cuidado (Connecting 

Care) Onco-hematologia”, diversas evidências emergiram. Em relação ao desfecho 

primário (intensidade dos sinais e sintomas relacionados à doença e ao tratamento) a 

hipótese nula foi parcialmente refutada.  Apesar do controle dos sintomas ser o efeito 

mais relatado pelos participantes do grupo intervenção (91,6%) segundo a pesquisa de 

satisfação com o cuidado, a intensidade dos sinais e sintomas não foi controlada, com 

exceção da ansiedade.  

A ansiedade foi o único desfecho significativo constatado estatisticamente neste 

estudo, com diminuição da frequência no grupo intervenção e menor intensidade global, 

este com resultados significativos comparados entre os grupos. O apoio emocional 

também foi destacado como efeito percebido na pesquisa de satisfação com o cuidado por 

ambos os grupos (58,3% em cada grupo). Da mesma forma, a diminuição da frequência 

da constipação foi significativa em uma das avaliações no grupo intervenção comparado 

ao grupo controle, mas não em intensidade. 

Em contrapartida, houve uma maior frequência de alteração nas unhas no grupo 

intervenção e aumento da frequência de alopecia em ambos os grupos, porém sem 

diferenças significativas entre os grupos. 

Verifica-se, como forte evidência deste estudo, que o acompanhamento telefone 

proporciona maior vínculo entre os pacientes e seus familiares com os 

profissionais/instituição, comprovado também pela pesquisa de satisfação com o cuidado 

como desfecho secundário. O nível de satisfação com o cuidado foi alto nos dois grupos 

(100% nível 4 e 5 de satisfação), sem diferença significativa entre eles. 

Outras evidências clínicas deste estudo foram a não alteração do peso e a 

melhora da condição clínica avaliada pelo KPS no grupo intervenção, dados que 

contribuem para pesquisas futuras com maior enfoque nesta temática. 

Em análise global, pôde-se inferir que os desfechos mais frequentes, que podem 

ser considerados comuns (acometem mais de 50% dos pacientes), no global são a 
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ansiedade, fadiga, a alopecia e a disgeusia. Os desfechos menos frequentes,  que podem 

ser considerados raros (acometem menos de 10% dos pacientes), no global são a 

internação, verrugas e vômitos. Porém, constata-se uma forte tendência no controle de 

sintomas como: mucosite, parestesia, neuropatia motora e sensorial, diarreia, constipação, 

prurido, disfagia, boca seca, fadiga e disgeusia. 

A fadiga e da disgeusia estavam presentes na maioria das avaliações no dia da 

sessão de quimioterapia (T1, T2 e T3) nos dois grupos e foram os sintomas mais 

prevalentes relatados pelos participantes durante as ligações proativas no grupo 

intervenção.  

Os principais motivos das ligações e mensagens recebidas pelos participantes 

foram principalmente dúvidas e toxicidades gastrointestinais. Estes contatos se 

concentraram mais na primeira e segunda semana após a quimioterapia. Portanto, sugere-

se, como contribuição para a construção de protocolos assistenciais nesta área, a omissão 

das ligações proativas no D15 para os protocolos de 21 e 28 dias. 

A dor e a febre foram os principais motivos de ida à emergência, porém não houve 

diferença estatística entre os grupos. 

As principais intervenções de enfermagem durante o acompanhamento por 

telefone foram: Manutenção da saúde oral, Controle de medicamentos, Aconselhamento 

nutricional, Proteção contra infecção, Controle de infecção e Apoio emocional e 

espiritual. 

Como recomendações para pesquisas futuras, sugere-se a utilização de escalas e 

instrumentos específicos para avaliar aspectos emocionais, capacidade de autoeficácia e 

qualidade de vida relacionada à saúde, a fim de garantir maior acurácia e melhor 

aproveitamento da análise dos dados do estudo. Em relação à escala de avaliação de 

sintomas, sugere-se atenção a alguns sintomas por vezes negligenciados em alguns 

questionários de avaliação, como a disgeusia, citada por este estudo. 

Neste estudo, também foi contemplada a satisfação do cuidado através de 

questões abertas a fim de evidenciar as experiências vivenciadas pelos participantes de 

ambos os grupos, porém, estes resultados serão abordados em estudos futuros. Segue 

abaixo algumas falas dos participantes que relatam a importância do acompanhamento 

por telefone: 

“(...) Oh, essas consultas por telefone, as pessoas não sabem 

o quanto é importante. A pessoa saber que está sendo assistida, tirar 
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dúvida, se sentir importante, né? Porque tem hora que a gente se sente 

um lixo, um nada (...) Nossa, pra mim é tudo!” 

“Você deu um respaldo do tratamento mais que médico e 

tudo. Você não tem a quem perguntar e você só vai à emergência 

quando tá ferrado, febre alta, passando mal. Esse respaldo que você está 

dando, de realmente evitar os problemas, até orientar de não ir quando 

não é necessário ou ir quando realmente é necessário. Eu fico mais 

tranquilo com você, pelo seu trabalho... Por ajudar, dar orientação” 

(Transcrição de falas, dados da autora, 2020). 

Recomenda-se, em futuros estudos, o aumento do tamanho da amostra e a 

implementação de estratégias na tentativa de comparar os desfechos entre os grupos não 

somente no dia da sessão de quimioterapia, mas ao longo de todo o acompanhamento, 

porém, com cautela para evitar o viés sistemático. 

Dado o contexto atual do surgimento da pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-

19), inovações tecnológicas na área da telemedicina vêm sendo incorporadas à prática de 

saúde e vem fortalecendo o acompanhamento por telefone pelo enfermeiro (já 

estabelecido como um método eficaz de acompanhamento de pacientes com câncer) 

como estratégia viável e eficaz em instituições de saúde. 

Com este estudo, espera-se contribuir para a implementação de uma assistência 

de enfermagem integral e sistematizada centrada no paciente com linfoma e sua família 

baseada em suas necessidades e escolhas e que o gerenciamento deste cuidado possa 

contribuir para a efetivação de uma Linha de cuidado ao paciente com câncer.  

Espera-se contribuir para o avanço da prática avançada profissional e 

transformadora na área da Enfermagem Oncológica a partir da translação de 

conhecimentos, ou seja, a transferência do conhecimento produzido para a prática. Além 

disso, acredita-se que o presente trabalho possua o potencial de alavancar discussões 

acerca da necessidade de maior abordagem dessa temática na formação de recursos 

humanos na enfermagem e na saúde, a fim de atenderem às demandas tecnológicas 

emergentes.  Espera-se também, que este estudo traga subsídios para outras pesquisas na 

área da oncologia e em outras áreas, destacando seu potencial de aplicabilidade.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido3 

 

 

Acompanhamento por telefone de pacientes onco-hematológicos em quimioterapia 

ambulatorial: proposta de um protocolo assistencial 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa porque foi atendido (a) ou 

está sendo atendido (a) nesta instituição e teve diagnóstico ou suspeita de um tipo de 

câncer chamado Linfoma. Para que você possa decidir se quer participar ou não, precisa 

conhecer os benefícios, os riscos e as consequências pela sua participação.  

Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem esse 

nome porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de ter lido e entendido 

este documento. Leia as informações com atenção e converse com o pesquisador 

responsável e com a equipe da pesquisa sobre quaisquer dúvidas que você tenha. Caso 

haja alguma palavra ou frase que você não entenda, converse com a pessoa responsável 

por obter este consentimento, para maiores esclarecimentos. Converse com os seus 

familiares, amigos e com a equipe médica antes de tomar uma decisão. Se você tiver 

dúvidas depois de ler estas informações, entre em contato com o pesquisador responsável. 

Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você poderá 

fornecer seu consentimento por escrito, caso queira participar. 

 

PROPÓSITO DA PESQUISA 

Esta pesquisa tem como propósito avaliar se o acompanhamento por telefone pelo 

enfermeiro é uma intervenção efetiva para controlar os sinais e sintomas em relação à 

doença e ao tratamento de pacientes com Linfoma durante o tratamento quimioterápico a 

partir da construção de um protocolo assistencial. 

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Se você concordar em participar, o investigador terá acesso a todos os seus dados em 

prontuário durante a pesquisa e você disponibilizará seu contato telefônico celular e/ou 

fixo pessoal e do/a seu/sua acompanhante. Durante a pesquisa você poderá receber 

ligações do investigador para coletar dados pessoais e da sua saúde e acompanhar o seu 

 
3 Elaborado a partir de modelo prévio fornecido pelo CEP do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
disponível em: https://www.inca.gov.br/pesquisa/comites-de-etica-e-biosseguranca 



119 

 

 
 

processo de tratamento. O contato telefônico do investigador ficará disponível para você 

e o/a seu/sua acompanhante entrarem em contato quando necessário. 

 

BENEFÍCIOS 

Você não será remunerado por sua participação e esta pesquisa poderá oferecer benefícios 

diretos a você. Os benefícios do estudo incluem o fortalecimento do vínculo entre 

profissional, paciente e instituição; o atendimento às demandas que emergirem no 

intervalo entre as sessões de quimioterapia ambulatorial e a disponibilidade de acesso 

fácil seu e do/a seu/sua acompanhante ao profissional de saúde. Se você concordar com 

o uso de suas informações e estiver disponível para receber ligações telefônicas de um 

profissional de saúde é necessário esclarecer que você não terá quaisquer benefícios ou 

direitos financeiros sobre eventuais resultados decorrentes desta pesquisa.  

O benefício principal da sua participação é possibilitar que no futuro, com os resultados 

alcançados com esta pesquisa, estabeleça-se um protocolo de acompanhamento por 

telefone aos pacientes onco-hematológicos em tratamento com quimioterapia 

ambulatorial na instituição e, consequentemente, identificação precoce de prováveis 

complicações, gerenciamento de sintomas com consequente diminuição de internações e 

redução nos custos em saúde. 

 

RISCOS 

Dentre os riscos da pesquisa incluem: possível incômodo e/ou desconforto relacionado às 

ligações telefônicas. Em caso de qualquer desconforto ou incômodo, o protocolo de 

pesquisa será interrompido e será fornecido todo apoio necessário. Será novamente 

esclarecido que você tem todo o direito de se retirar da pesquisa no momento que desejar 

sem qualquer prejuízo direto a você ou seu/sua acompanhante. Para evitar este tipo de 

risco serão pré-estabelecidos os horários de sua preferência para as ligações e será adotado 

um protocolo de perda de seguimento. 

 

CUSTOS 

Se você concordar com o uso das informações do seu prontuário e estiver disponível para 

receber ligações telefônicas de um profissional de saúde, você não terá quaisquer custos 

ou despesas (gastos) pela sua participação nessa pesquisa. Você e, eventualmente o/a 

seu/sua acompanhante serão adequadamente reembolsados pelas suas despesas com 

tarifas de ligações telefônicas ou créditos de celular, quando necessário. Se houver 

necessidade de uma consulta extra por parte do investigador, o transporte e alimentação 
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para cada dia de consulta da pesquisa, fora dos dias de consulta e tratamento, serão 

reembolsados por meio do enfermeiro responsável pelo seu cuidado.  

 

CONFIDENCIALIDADE 

Se você optar por participar desta pesquisa, as informações sobre a sua saúde e seus dados 

pessoais serão mantidas de maneira confidencial e sigilosa. Seus dados somente serão 

utilizados depois de anonimizados (ou seja, sem sua identificação). Apenas os 

pesquisadores autorizados terão acesso aos dados individuais, resultados de exames e 

testes bem como às informações do seu registro médico. Mesmo que estes dados sejam 

utilizados para propósitos de divulgação e/ou publicação científica, sua identidade 

permanecerá em segredo. 

 

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento desta pesquisa, e que necessite de 

atendimento médico, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento e acompanhamento 

médico independem de sua participação nesta pesquisa. 

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

A sua participação é voluntária e a recusa em autorizar a sua participação não acarretará 

quaisquer penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito, ou mudança no 

seu tratamento e acompanhamento médico nesta instituição. Você poderá retirar seu 

consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo.  

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

lhe explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou à disposição para 

responder às suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você terá garantia de acesso, 

em qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas e 

inclusive para tomar conhecimento dos resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, 

ligue para o(a) Isadora Górski Moretto no telefone (021) 999418001 de 08 às 18 hs. Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA, que está 

formado por profissionais de diferentes áreas, que revisam os projetos de pesquisa que 

envolvem seres humanos, para garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos as 

pessoas que se voluntariam à participar destes. Se tiver perguntas sobre seus direitos como 

participante de pesquisa, você pode entrar em contato com o CEP do INCA na Rua do 
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Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 8:00 a 17:00 hs, nos telefones (21) 3207-

4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail: cep@inca.gov.br. 

Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com você e outra 

será arquivada com os pesquisadores responsáveis.  

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o uso das 

informações contidas no meu registro médico durante o atendimento nesse hospital. 

Também entendi que terei que disponibilizar meu contato telefônico celular e/ou fixo 

pessoal e do/a meu/minha acompanhante e que durante a pesquisa eu poderei receber 

ligações do investigador para coletar dados pessoais e da minha saúde. Tive a 

oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas. 

Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e a garantia 

de esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia 

do acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. Entendo que meu 

nome não será publicado e toda tentativa será feita para assegurar o meu anonimato.  

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta 

pesquisa. 

 

  /       / 

Nome e Assinatura do participante  Data 

   

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável Legal/Testemunha 

Imparcial 

(quando pertinente) 

 Data 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo mesmo. Declaro que 

obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente para a participação desta pesquisa. 

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo  Data 
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APÊNDICE B - Formulário de Identificação dos pacientes 

 

A1. Formulário número:  A2. Data: _______________ 
A3. Código: 
B1. Idade: B2. Sexo  (1)  Masculino  (2)  Feminino 
B3. Procedência: 

B4. Situação conjugal: (1)  Solteiro  (2)  Casado  (3)  Viúvo  (4)  Separado/desquitado   
(5)  União estável 

B5. Filhos: (1)   Sim Quantos: ___________   (2)   Não 
B6. Composição familiar: 
B7. Mora com quem? 
B8. Grau de escolaridade:   
  0  Nenhum 
1  Ensino Fundamental incompleto 5  Ensino Superior incompleto 
2  Ensino Fundamental completo 6  Ensino Superior completo 
3  Ensino Médio incompleto/Curso Técnico Incompleto 7  Pós-graduação incompleto 
4  Ensino Médio completo/Curso Técnico completo 8  Pós-graduação completo 

 

B9. Ocupação Profissional:  
B10. Rendimentos: (1) Sim (2) Não   
B10a Tipo: (1)  Aposentadoria  (2)  Pensão (3)  Emprego carteira assinada (4)  Informal  
(99)  Outros: _________ 

B11. Cuidador (1)  Sim  (2)  Não  
B11a. (1)  Familiar (2)  Cuidador formal (99)  Outros: ________________ 

B12. Transporte até o serviço de saúde  (1)  A pé  (2)  Carro (3)  Transporte público  
(4)  Transporte municipal (99)  Outros: ________ 

B13. Religião:  
(1)  Católica (2)  Evangélica (3)  Espírita (99)  Outros: _______ 

C1. Diagnóstico principal: (1)  C81 (2)  C82 (3)  C83 (4)  C84  (5) C85 

C2. Diagnóstico secundário:  (1)  Sim Qual: __________  
                                                        (2)  Não 

C3. Tempo do diagnóstico: (1)  Menos de 2 meses (2)  2 a 6 meses (3)  Mais de 6 meses 

C4. Acompanhamento em algum serviço de saúde: (1)  Sim  (2)  Não 
C4a. (1)  Atenção primária (2)  Atenção secundária  (99) Outro: _________ 

C5. Protocolo de Quimioterapia: (1)  R-CHOP  (2)  CHOP (3)  R-CHOEP (4)  CHOEP                                  
(5)  AVD (6)  COP  (7) R-COP  (99)  Outro: ________ 
C6. Exames laboratoriais:  (1) Hematócrito: 
                                                   (2) Hemoglobina:        
                                                   (3) Leucócitos: 
                                                   (4) Neutrófilos: 
                                                   (5)Plaquetas: 

Siglas: R-CHOP: Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina e Prednisona; CHOP: Ciclofosfamida, Doxorrubicina, 
Vincristina e Prednisona; R-CHOEP: Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina, Etoposídeo e Prednisona; CHOEP: 
Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina, Etoposídeo e Prednisona; AVD: Adriamicina, Vimblastina e Dacarbazina; COP: 
Ciclofosfamida,Vincristina e Prednisona; R-COP: Rituximab, Ciclofosfamida, Vincristina e Prednisona. 
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APÊNDICE C - Histórico de Enfermagem 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa -EEAAC 

Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial – MPEA 

Projeto: Acompanhamento por telefone no controle de sintomas em pacientes com 

Linfoma em quimioterapia ambulatorial: estudo clínico randomizado 

Autor: Isadora Górski Moretto 

 

Histórico de Enfermagem 

 
HISTÓRICO DE ENFERMAGEM  

Por Domínios 
Data: ____/____/____    
IDENTIFICAÇÃO  
 

Formulário número: _____________ 
Código:___________________  
Data de Nascimento:____/____/____ Idade: ______ Sexo: ( )F ( )M  
Nacionalidade:__________________ Naturalidade: _________________ Raça:__________  
Escolaridade:___________________ Profissão:________________________  
Procedência: ( )casa ( )transferido ( )emergência ( ) outros________________________  
Acompanhado: ( )Sim ( )Não Quem?_ 
Telefones:__________________________________________  
PROMOÇÃO DA SAÚDE  
 

Diagnóstico principal:_______________________________________________________ 
Protocolo proposto: _________________________________________________________ 
Tratamentos anteriores: ________________________________________________________ 
Comorbidades: ___________________________________________________________________ 
Cirurgias prévias: _______________________________________________________________ 
Medicações de uso contínuo: ______________________________________________________________________ 
Alergias: ( )Sim ( )Não Quais?______________________________________________________________________ 
Hemotransfusão: ( ) Sim ( ) Não  Reações adversas: _____________________________________________ 
Hábito de consulta médica periodicamente? ( )Sim ( )Não Frequência:________________  
Hábito de consulta odontológica periodicamente? ( )Sim ( )Não Frequência:_____________  
Tabagismo: ( )Sim ( )Não Consumo:_________________________________________  
Etilismo: ( )Sim ( )Não Consumo:_________________________________________  
Drogas ilícitas: ( ) Sim ( ) Não Consumo: ______________________________________ 
Segue alguma orientação relacionada à saúde? ( )Sim ( )Não  
Observações:___ 
Recreação/lazer/criatividade  
( )Televisão ( )Música ( )Computador ( )Revistas ( )Livros ( )Trabalhos manuais ( )Jogos  
( )Outros:__________________________________________________________________  
NUTRIÇÃO 
 
Apetite: ( )Preservado ( )Diminuído Motivo: _____________________________________  
Hidratação: ( )Adequada ( )Inadequada Quantidade/dia:____________________________ 
ELIMINAÇÃO E TROCA 
 
Função urinária 
( )Fluxo urinário adequado ( )Poliúria ( )Polaciúria ( )Nictúria ( )Incontinência urinária ( )Disúria ( )Hematúria ( )Colúria  
Outros: __________________ 
Função gastrintestinal  
( )Hábito regular __________ vezes /dia ( )Hábito irregular _____________________ Uso de algum medicamento: 
Função respiratória alterada: (  ) Sim (  ) Não Obs: 
 ATIVIDADE/REPOUSO 

Sono/repouso  
Tem dificuldade para dormir? ( )Não ( )Sim  
Identifique: ______________________________________________________________________ 
Atividade/Exercício 
( )Deambula ( )Deambula com auxílio Qual?_________________ ( )Cadeirante  
Exercícios e atividades físicas  
( ) Sim  ( )Não Qual?___________________________________________  
Autocuidado 
Déficit prévio no autocuidado: ( )Não ( )Sim  Qual: 
PERCEPÇÃO/COGNIÇÃO 
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Orientação/Cognição 
( )Orientado ( )Desorientado ( )Alerta ( )Sonolento ( )Agitado ( )Torporoso ( )Comatoso ( )Sedado  
( )Outros 
Conhecimento do paciente e familiar sobre a doença e o tratamento:  
( )Satisfatório ( )Insatisfatório O quê?___________________________________________  
Percepção dos órgãos dos Sentidos  
Alterações:  ( )Sim  ( ) Não 
( )Visual ( )Auditiva ( )Gustativa ( )Tátil ( )Olfativa Detalhar: 
Comunicação: 
AUTOPERCEPÇÃO 
 
Autoestima  
( )Não comprometida  
( )Comprometida: cite: _______________________________________________________  
Imagem corporal 
( )Não comprometida ( )Comprometida: cite: _______________________________________________________ 
PAPÉIS E RELACIONAMENTOS 
 
Integração com a família: ( )Sim ( ) Não Cite:_____________________________________  
Pessoas de maior afinidade: _______________________________________________ 
SEXUALIDADE 

( )Ativa ( )Eventual ( )Inexistente 
Observações:  
ENFRENTAMENTO/TOLERÂNCIA AO ESTRESSE 

Estado emocional:  
( )Calmo ( )Alegre ( )Triste ( )Ansioso ( )Outros___________________________________________________________________  
Observações: 
PRINCÍPIOS DA VIDA 

Realiza alguma prática religiosa-espiritual? ( )Sim ( )Não  
Qual? _____________________________________________________________________  
Solicita algum acompanhamento religioso/espiritual? ( )Sim ( )Não  
Qual?______________________________________________________________________  

SEGURANÇA/PROTEÇÃO 

Integridade da pele preservada? ( )Sim ( )Não  
Cite o comprometimento: _________________________________  
Integridade tissular preservada? (  ) Sim (  ) Não 
Cite o comprometimento: 
Integridade da membrana mucosa oral preservada? ( )Sim ( )Não  
Cite o comprometimento: _____________________________________________________ 
Risco de quedas: (  ) Sim (  ) Não 
Avaliação da rede venosa 
( ) Visível  ( )Difícil visualização ( )Palpável ( ) Difícil palpação  
Calibre: ( ) Pequeno ( ) Médio ( ) Grande  
Trajeto: ( ) Retilíneo ( ) Tortuoso 
Mobilidade: ( ) Fixas ( ) Flexíveis 
Necessidade de encaminhamento ao Ambulatório de Cateter: ( ) Sim ( ) Não 
CONFORTO 

Relata algum desconforto: 
Dor ( ) Não ( ) Sim – EVN ________ - Localização, extensão, irradiação da dor: 
________________________________________________________________________________________________________________________  
 
SINAIS VITAIS 

Pressão arterial: ____________________________  mmHg        Tax _______ °C          FC ________ bpm         FR ________ irpm    Sat: ____% 
Escala de Karnofsky (KPS): ___________   
Altura __________ cm Peso _________ Kg SC _________ m2 
Sintomas B: (  ) sudorese noturna (  ) Febre sem infecção  (   ) perda ponderal de 10% do peso (pelo menos 10% do peso 
corporal acima de 6 meses) 
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APÊNDICE D - Formulário de Diagnósticos de Enfermagem 

 
Universidade Federal Fluminense - UFF 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa -EEAAC 

Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial – MPEA 

Projeto: Acompanhamento por telefone no controle de sintomas em pacientes com Linfoma em quimioterapia ambulatorial: estudo clínico 

randomizado 

Autor: Isadora Górski Moretto 

 

Formulário de Diagnósticos de Enfermagem do Paciente com Doença Onco-hematológica em tratamento quimioterápico 

 
A1. Formulário Número: 

A2. Código:   __________________________                                                                                                                                  
A3. Sexo: F (1) M (2) Idade: ______                                                                                                                                                    Data de nascimento: ____ / ____ /                       
Telefone(s) fixo(s): ______________________________________________________________    Telefone(s) celular(es): _____________________________________________________ 
 
 
Domínio 1. Promoção da Saúde 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

 
Características definidoras 

Marque 
com 

 X 

 
População em risco 

Marque 
com 

X 

 
Fatores relacionados 

Marque 
com 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alteração na coagulação  Extremos de idade  Abuso de substâncias  
Alteração na transpiração    Nutrição inadequada  
Anorexia      
Calafrios      
Deficiência na imunidade      
Desorientação      
Dispneia      
Fadiga  Condições associadas    
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Proteção 
ineficaz 

 
 

Fraqueza     
Imobilidade  Agente farmacêutico    
Inquietação  Câncer     
Insônia  Distúrbio hematológico    
Lesão por pressão  Perfil sanguíneo anormal    
Prejuízo neurossensorial  Regime de tratamento    
Prurido      
Resposta mal-adaptada ao estresse      
Tosse      

 
 
Domínio 3. Eliminação e troca 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

 
Fatores de risco 

Marque 
com 

 X 

 
Populações em risco 

Marque 
com 

X 
 
 

 
 

Risco de 
motilidade 

gastrintestinal 
disfuncional 

 
 

Alteração na fonte de água  Envelhecimento  
Alteração nos hábitos alimentares  Ingestão de material contaminado  
Preparo de alimentos sem cuidados higiênicos  Prematuridade  
Imobilidade  Condições associadas  
Ansiedade    
Desnutrição  Agente farmacêutico  
Estilo de vida sedentário  Alimentação enteral  
Estressores  Circulação gastrintestinal diminuída  
  Diabetes melito  
  Doença do refluxo gastroesofágico  
  Infecção  
  Intolerância alimentar  
  Regime de tratamento  

 
Domínio 4. Atividade/repouso 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

 
Fatores de risco 

Marque 
com 

 X 

 
Populações em risco 

Marque 
com 

X 
 A serem desenvolvidos  Não há  
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Risco de 
débito 

cardíaco 
diminuído 

 
 

  Condições associadas  
   
  Alteração na contratilidade  
  Alteração na frequência cardíaca  
  Alteração na pós-carga  
  Alteração na pré-carga  
  Alteração no ritmo cardíaco  
  Alteração no volume sistólico  

 
Domínio 5. Percepção/cognição 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

 
Características definidoras 

Marque 
com 

 X 

 
Condições associadas 

Marque 
com 

X 

 
Fatores relacionados 

Marque 
com 

X 
 
 

 
Conhecimento 

deficiente 
 
 

Comportamento inapropriado  Alteração na função cognitiva  Conhecimento insuficiente sobre 
recursos 

 

Conhecimento insuficiente  Alteração na memória  Informações incorretas 
apresentadas por outros 

 

Desempenho inadequado em um teste    Informações insuficientes  
Seguimento de instruções inadequado    Interesse insuficiente em aprender  

 
 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

 
Característica definidora 

Marque 
com 

 X 
 

Disposição 
para 

conhecimento 
melhorado 

 
 

Expressa desejo de melhorar a aprendizagem  

 
Domínio 9. Enfrentamento/tolerância ao estresse 
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Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

 
Características definidoras 

Marque 
com 

 X 

 
Cont. Características definidoras 

Marque 
com 

X 

 
Fatores relacionados 

Marque 
com 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansiedade 
 
 

Comportamentais  Cognitivas  Abuso de substâncias  
Age como se examinasse o ambiente  Alteração da 

atenção/concentração 
 Ameaça à condição atual  

Contato visual insuficiente  Bloqueio de pensamentos  Ameaça de morte  
Gestos de inquietação  Capacidade diminuída para 

aprender/solucionar problemas 
 Conflito de valores  

Hipervigilância  Confusão  Conflito sobre as metas da vida  
Inquietação  Esquecimento  Contágio interpessoal  
Insônia  Preocupação  Estressores  
Movimento sem finalidade  Ruminação mental  Necessidades não atendidas  
Olhares de relance  Tendência a culpar os outros  Tranmissão interpessoal  
Preocupações em razão de mudanças 
em eventos da vida 

 Alterações simpáticas   
Populações em risco 

 

Produtividade diminuída  Alterações parassimpáticas   
Afetivas  Alteração no padrão do sono  Crise maturacional  
Agonia/ Apreensão  Desmaio  Crise situacional  
Arrependimento  Diarreia  Exposição a toxinas  
Desamparo  Diminuição FC/PA  Hereditariedade  
Incerteza  Dor abdominal  História familiar de ansiedade  
Medo  Fadiga  Mudança importante  
Nervosismo  Formigamento extremidades    
Sofrimento  Frequência/hesitação/urgência 

urinária 
   

Fisiológicas  Náusea    
Aumento da tensão      
Aumento da transpiração      
Tensão facial      
Tremores/Tremores nas mãos      
Voz trêmula      

 
Domínio 11. Segurança/proteção 
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Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

 
Fatores de risco 

Marque 
com 

 X 

 
População em risco 

Marque 
com 

X 

 
Condições associadas 

Marque 
com 

X 
 
 

 
 

Risco de 
infecção 

 
 

Alteração na integridade da pele  Exposição a surto de doença  Alteração no pH das secreções  
Alteração no peristaltismo    Diminuição da ação ciliar  
Conhecimento insuficiente para evitar 
exposição a patógenos 

   Doença crônica  

Desnutrição    Hemoglobina diminuída  
Estase de líquidos orgânicos    Imunossupressão  
Obesidade    Leucopenia  
Tabagismo    Procedimento invasivo  
Vacinação inadequada    Resposta inflamatória suprimida  

 
Diagnóstico 

de 
Enfermagem 

 
Fatores de risco 

Marque 
com 

 X 

 
Condições associadas 

Marque 
com 

X 
 
 
Risco de boca 

seca 
 
 

Depressão  Agente farmacêutico  
Desidratação  Doenças sistêmicas  
Estresse excessivo  Incapacidade de alimentar-se por via oral  
Inquietude  Quimioterapia  
Tabagismo  Radioterapia Cabeça e pescoço  
  Restrição hídrica  

 
Diagnóstico 

de 
Enfermagem 

 
Fatores de risco 

Marque 
com 

 X 

 
População em risco 

Marque 
com 

X 

 
Condições associadas 

Marque 
com 

X 
 
 

 
 

Risco da 
membrana 

mucosa oral 
prejudicada 

Agente químico lesivo  Desfavorecido economicamente  Doença autoimune  
Barreira de autocuidado oral    Fator mecânico  
Barreira ao cuidado dos dentes    Fenda labial/palatina  
Conhecimento insuficiente sobre 
higiene oral 

   Imunodeficiência  

Depressão    Imunossupressão  
Desidratação    Infecção  
Desnutrição    Quimioterapia  



130 

 

 
 

 
 

Estressores    Redução das plaquetas  
Higiene oral inadequada    Regime de tratamento  
Redução da salivação    Trauma  
Respiração pela boca    Trauma oral  
Tabagismo/álcool      

 
Diagnóstico 

de 
Enfermagem 

 
Fator de risco 

Marque 
com 

 X 

 
População em risco 

Marque 
com 

X 

 
Condições associadas 

Marque 
com 

X 
 
 

 
Risco de 

sangramento 
 
 

Conhecimento insuficiente sobre 
precauções de sangramento 

 História de quedas  Aneurisma  

    Coagulação intravascular 
disseminada 

 

    Coagulopatia inerente  
    Condição gastrintestinal  
    Regime de tratamento  
    Trauma  

 
Diagnóstico 

de 
Enfermagem 

 
Fatores de risco 

Marque 
com 

 X 

 
Condições associadas 

Marque 
com 

X 
 

Risco de 
trauma 
vascular 

 
 

Local de inserção disponível inadequado  Solução irritante  
Tempo prolongado em que o cateter está no local  Taxa de infusão rápida  

 
Diagnóstico 

de 
Enfermagem 

 
Características definidoras 

Marque 
com 

 X 

 
População em risco 

Marque 
com 

X 

 
Fatores relacionados 

Marque 
com 

X 
 
 

 

Hipotensão  Exposição a temperatura 
ambiental elevada 

 Atividade vigorosa  

Irritabilidade    Roupa inadequada  
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Hipertermia 
 
 

Pele quente ao toque  Condições associadas  Desidratação  
Letargia     
Pele ruborizada  Agente farmacêutico    
Taquicardia  Aumento da taxa metabólica    
Taquipneia  Doença    
Vasodilatação  Isquemia    
  Redução na reação de 

transpiração 
   

  Trauma    

 
Domínio 12. Conforto 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

 
Características definidoras 

Marque 
com 

 X 

 
Condições associadas 

Marque 
com 

X 

 
Fatores relacionados 

Marque 
com 

X 
 
 

 
 
 

Conforto 
prejudicado 

 
 

Alteração no padrão de sono  Regime de tratamento  Controle ambiental insuficiente  
Ansiedade  Sintomas relacionados a doença  Controle situacional insuficiente  
Choro    Estímulos ambientais nocivos  
Desconforto/descontentamento com a 
situação 

   Privacidade insuficiente  

Incapacidade de relaxar    Recursos insuficientes  
Inquietação      
Irritabilidade      
Medo      
Prurido      
Sensação de 
calor/desconforto/sofrimento 

     

Suspiros      

Fonte: Fundamentado na NANDA International, Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2018-2020. (46) 
 
Outros:               Dor aguda                  Dor crônica              Constipação               Diarreia                Náusea                Insônia              Fadiga    
                                               
                 Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades corporais                   Sofrimento espiritual              
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APÊNDICE E - Checklist de Acompanhamento por telefone 

 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa -EEAAC 

Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial – MPEA 

Projeto: Acompanhamento por telefone no controle de sintomas em pacientes com Linfoma em quimioterapia ambulatorial: estudo clínico 

randomizado 

Autor: Isadora Górski Moretto 

 

Checklist de Acompanhamento por telefone – Código: 

 
 

Sessão 01 Sessão 02 Sessão 03 Sessão 04 Sessão 05 Sessão 06 

Data: __/__/__ 
D2:__/__/__ 
Duração: 

D8: __/__/__ 
Duração: 

D15: __/__/__ 
Duração: 

 

Data: __/__/__ 
D2:__/__/__  
Duração: 

D8: __/__/__ 
Duração: 

D15: __/__/__ 
Duração: 

 

Data: __/__/__ 
D2:__/__/__  
Duração: 

D8: __/__/__ 
Duração: 

D15: __/__/__ 
Duração: 

 

Data: __/__/__ 
D2:__/__/__  
Duração: 

D8: __/__/__ 
Duração: 

D15: __/___/__ 
Duração: 

 

Data: __/__/__ 
D2:__/__/__  
Duração: 

D8: __/__/__ 
Duração: 

 
 

Data: __/__/__ 
D2:__/__/__  
Duração: 

D8: __/__/__ 
Duração: 

 
 

 
 
Bom dia/tarde/noite. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Registrar o nome de quem recebeu a chamada) 
Identificar-se com nome, credenciais e instituição e avisar que a ligação está sendo gravada. 
Considerar as barreiras culturais e socioeconômicas às respostas dos pacientes.  
Quem realiza o feedback da ligação?  
o paciente 2- o familiar 3- o familiar cuidador 4- o cuidador 5- Outro:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Para 3, 4 e 5: Porquê?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Identificar apoio familiar e problemas reais/potenciais. 
Como o(a) Sr(a) tem se sentido? 
(1)Ótimo (2) Bem (3) Regular (4)Mal (5)Péssimo  
Para 3, 4 e 5: Por quê?  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Intervenção: Escutar ativamente  
Esclarecer a mensagem por meio de perguntas e de feedback  
Demonstrar interesse pelo paciente  
Fazer perguntas ou declarações para encorajar a expressão de pensamentos, sentimentos e preocupações  
Estar atento ao tom, ao tempo, ao volume, à altura, e à inflexão da voz  
Evitar barreiras ao escutar atentamente (p. ex., minimizar sentimentos, oferece soluções fáceis, interromper, falar sobre si, e encerrar prematuramente) 
  

Diagnóstico de Enfermagem: Conforto prejudicado 
Intervenção: Apoio emocional e Espiritual 
Discutir com o paciente a (s) experiências (s) emocional (is)  
Encorajar o paciente a expressar sentimentos de ansiedade, raiva ou tristeza  
Escutar/encorajar expressões de sentimentos e crenças  
Oferecer apoio durante as fases de negação, raiva e barganha  
Reduzir a demanda por funcionamento cognitivo quando o paciente se encontra enfermo ou fatigado  
Compartilhar a própria perspectiva espiritual, quando necessário 
Favorecer o uso de meditação, oração e outros rituais e tradições religiosos pelo indivíduo¹ 
 
¹ Se necessário, encaminhar ao Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual (NAVE) que está localizado no Hospital do Câncer I (HC I), no prédio-sede do INCA (Praça Cruz Vermelha 23, 4º andar, Centro 
- Rio de Janeiro) Telefone: (21) 3207-1718 E-mail: nave.hc1@inca.gov.br 
 
 
Intervenção: Aconselhamento 
Demonstrar empatia, cordialidade e autenticidade 
Estabelecer metas 
Identificar eventuais diferenças entre a visão do paciente sobre a situação e a visão da equipe de saúde 
Encorajar substituição de hábitos indesejáveis 
 

Diagnóstico de Enfermagem: Ansiedade 

 
Intervenção: Redução da Ansiedade  
Utilizar abordagem calma e tranquilizadora 
Avaliar sinais de ansiedade 
Buscar compreender a perspectiva do paciente em relação à situação de estresse 
Encorajar a verbalização dos sentimentos, das percepções e dos medos 
Encorajar atividades de recreação junto com familiares e amigos voltadas à redução da tensão 
Orientar paciente sobre o uso de técnicas de relaxamento e mindfullness 
Orientar uso de medicação para o controle da ansiedade conforme prescrito 
Encaminhar para avaliação e acompanhamento com Psicologia ou Assistente Social quando necessário. 
Entrar em contato com pesquisador, se necessário 

 
Diagnóstico de Enfermagem: Dor aguda 

mailto:nave.hc1@inca.gov.br
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O Sr(a) tem sentido algum tipo de dor? 
EVN 0-10: ______ 
 
Intervenção: Controle da dor 
Verificar local, características, início e duração, intensidade ou severidade da dor e fatores precipitantes 
 Explorar o conhecimento e as crenças do paciente sobre a dor 
Determinar o impacto da experiência da dor sobre a qualidade de vida (sono, apetite, atividades instrumentais e de autocuidado, relacionamentos) 
Avaliar a efetividade das medidas para controle da dor 
Incentivar uso de diário para relatar a dor diariamente 
Orientar sobre o uso de técnicas não farmacológicas (acupuntura, relaxamento, yoga, aplicação de calor/frio) 
Orientar sobre os métodos farmacológicos para o controle da dor 
Caso dor persistente e severa, encaminhar serviço médico especializado 
 

Diagnóstico de Enfermagem: Fadiga 
 
O Sr(a) tem se sentido cansado ou fraco mesmo em repouso? 
 

Intervenção: Controle de energia 
Orientar sobre a fadiga, suas causas e fatores contribuintes 
Monitorar ingesta nutricional para assegurar o consumo adequado de recursos energéticos 
Encorajar atividades como pequenas caminhadas e intercalar com períodos de descanso 
Identificar com o paciente as metas de cuidado 
 

Diagnósticos de Enfermagem: Risco da membrana mucosa oral prejudicada/Risco de boca seca 

 
O Sr(a) está com alguma dificuldade para comer, engolir e/ou falar? (1) Sim (2) Não   Qual?  
O Sr(a) tem sentido a boca seca? 
 
Intervenção: Manutenção da saúde oral 
Estabelecer uma rotina de cuidado oral: inspecionar a cavidade oral diariamente e realizar higiene após refeições e sempre que necessário  
Orientar uso de escova de cerdas macias e trocá-la periodicamente 
Aplicar lubrificante para umedecer os lábios e mucosa oral, conforme necessário 
Estimular ingesta hídrica 
Orientar cuidados com prótese: retirar e higienizar prótese e gengiva 
Administrar enxaguatório bucal para os pacientes – evitar os de composição alcoólica 
Evitar álcool e fumo 
Orientar paciente a mascar chiclete sem açúcar ou bala de menta/hortelã/tamarindo para aumentar a quantidade de saliva e para limpeza dos dentes e melhorar o paladar. 
 
*Alimentos ricos em zinco e cobre ajudam na recuperação do paladar, como milho, feijão, cereais de trigo, aveia, ovos, carne assada, ervilhas, pães integrais, vegetais folhosos escuros 
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Acesso ao Guia de Nutrição para pacientes e cuidadores. (102) 
 
 

O Sr(a) está com alguma ferida na boca?                 (1) Sim   (2) Não 
 
Intervenção: Restauração da saúde oral 
Orientar higiene oral após as refeições e sempre que necessário 
Monitorar condição bucal do paciente (lábios, língua, membrana mucosa, dentes, gengiva e aparelhos dentários) 
Monitorar alterações no paladar, deglutição, qualidade da voz e conforto 
Orientar uso de escova de cerdas macias ou cotonete em algumas regiões 
Administrar enxaguatório bucal para os pacientes – evitar os de composição alcoólica 
Remover próteses mal adaptadas e realizar a higiene das mesmas, utilizando somente para as refeições, quando necessário 
Aplicar lubrificante para umedecer os lábios e mucosa oral, conforme necessário 
Desencorajar o fumo e o consumo do álcool 
Desestimular a ingestão de alimentos apimentados, secos, duros, salgados e ásperos 
Incentivar ingesta hídrica e ingesta alimentar mais frequente e em porções menores 
Evitar alimentos e líquidos quentes e nem muito gelados 
Preparar a comida na consistência que for melhor tolerada 
Utilizar saliva artificial, quando necessário 
Iniciar uso de antifúngicos como Nistatina confome prescrição médica 
Encaminhamento ao serviço de Odontologia para aplicação de laser, quando necessário.  

*Oncology Nursing Society: Recommended to practice: Incentivar o uso de solução com bicarbonato de sódio: bochechos e gargarejos diários após escovação para prevenção e tratamento da mucosite.
 (100) 

 

Diagnóstico de Enfermagem: Risco de Sangramento 
 
O Sr(a) observou algum tipo de sangramento? (1) Sim (2) Não Onde? Intensidade? (1) pouco + (2) médio ++ (3) muito +++ 
 
Intervenção: Redução do sangramento 

Monitorar atentamente o paciente quanto ao sangramento 
Aplicar pressão direta ou curativo compressivo, quando necessário 
Aplicar compressa de gelo à área afetada, conforme apropriado 
Inspecionar quanto ao sangramento de mucosas, hematomas e petéquias 
Monitorar a ocorrência de sinais e sintomas de sangramento persistente (verificar todas as secreções em busca de sangue vivo ou oculto) 
 

Intervenção: Precauções contra Sangramento 
Proteger paciente contra trauma que possa causar sangramento 
Utilizar barbeador elétrico ao invés de lâminas para barbear 
Evitar depilações com lâminas ou cera se plaquetopenia 
Orientar paciente a evitar erguer objetos pesados 
Evitar uso de anticoagulantes e aspirina 
Evitar constipação (ver em Controle da constipação)  
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Diagnóstico de Enfermagem: Proteção Ineficaz e Risco de infecção 
 
Como o Sr(a) tem cuidado da sua imunidade? 
 

Intervenção: Proteção contra infecção 
Incentivar paciente e familiares a monitorar sinais e sintomas de infecção 
Limitar número de visitantes, principalmente se estiverem com alguma doença transmissível via respiratória (orientar uso de máscara facial) 
Evitar contato próximo com animais que vivem fora da casa. Manter higiene e vacinação dos animais domésticos 
Inspecionar lesões de continuidade na pele e sinais e sintomas de infecção do Cateter Venoso Central, quando presente 
Incentivar respiração profunda e tosse, conforme apropriado 
Orientar uso de antibiótico, quando prescrito 
Higienizar frutas, verduras e legumes e consumir estes alimentos somente em domicílio ou no Hospital ¹ 
Preferir sempre por consumir legumes e frutas cozidos ou assados 
Não cutilar as unhas. Proteger pele de cortes e queimaduras 
Utilizar preservativos em relações sexuais 
Não utilizar barbeadores ou depiladores com lâminas. Dar preferência aos barbeadores elétricos 
Não receber vacinas sem autorização prévia da equipe de Oncologia e se manter afastado por 30 dias de pessoas vacinadas com vírus vivos.  
 
¹Solução para higienização alimentos: retirar folhas ou unidades deterioradas. Para 1 litro de água, utilize 1 colher (sopa) rasa de hipoclorito de sódio (2 a 2,5%) e deixar de molho por 10 minutos e lavar em 
água corrente. Pode-se utilizar como alternativa soluções prontas para higienização encontradas em supermercados e feiras. (102) 
 

Intervenção: Controle de infecção 
Lavar sempre as mãos e utilizar álcool gel 
Incentivar ingesta nutricional adequada 
Manter ambiente limpo 
Incentivar repouso 
Incentivar ingesta hídrica, sempre que necessário 
 

Como o Sr(a) tem se alimentado? 
 

Intervenção: Aconselhamento Nutricional 
Determinar os hábitos de consumo alimentar e de alimentação do paciente¹ 
Facilitar a identificação de comportamentos alimentares a serem mudados 
Divulgar guia alimentar atrativo* 
Discutir o conhecimento do paciente em um dos quatro grupos básicos alimentares, bem como a percepção da necessidade da modificação da dieta 
Auxiliar o paciente a registrar o que geralmente come em um período de 24 horas 
Discutir o hábito de compras de alimentos e as restrições orçamentárias 
Estimular consumo de alimentos frescos, cereais, grãos, frutas e verduras. Evite carboidratos presentes em biscoitos recheados, salgadinhos, macarrão instantâneo e outros alimentos ultraprocessados2 

A carne vermelha, se bem tolerada, pode ser consumida, desde que não ultrapasse 500 g por semana. Evitar consumo de carnes processadas (bacon, salsicha, linguiça, peito de peru defumado, entre outros)2 

Lembrar que feijões, grão de bico, castanhas, ervilha e lentilha também possuem proteínas2 

Não existem alimentos que, milagrosamente, curam o câncer. Deixar a alimentação a mais colorida possível2 

Encaminhar ao serviço de Nutrição, caso necessário 
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¹ Alimentar-se de 5 a 6 vezes ao dia em pequenas porções e incluir frutas legumes e verduras diariamente. Trocar os temperos prontos e sal por temperos naturais. Evitar bebidas alcoólicas, frituras, embutidos 
e alimentos gordurosos. Preferir leite semidesnatado ou desnatado. Acessar aplicativo Armazém da Saúde do Instituto Nacional de Câncer (INCA-RJ) que tem como objetivo promover alimentação e hábitos 
saudáveis. Acesso ao Guia de Nutrição para pacientes e cuidadores.  (102) 

2   Oferecer Guia Dietas restritivas e alimentos milagrosos durante o tratamento do câncer: fique fora dessa! (103) 
 

O Sr(a) está tomando os medicamentos prescritos? 
 

Intervenção: Controle de medicamentos 
Determinar a capacidade do paciente de se automedicar, conforme prescrição 
Atentar para efeitos terapêuticos e toxicidades dos fármacos 
Revisar com paciente ou familiar os tipos e as quantidade de medicamentos a serem tomados 
Monitorar adesão 
Ensinar paciente e/ou familiar o método de administração dos medicamentos, conforme apropriado 
Estabelecer protocolo de armazenamento e monitoramento dos medicamentos 
Identificar se o paciente está fazendo uso de chás e ervas em casa e as possíveis interações e efeitos 
Entrar em contato com pesquisador para responder perguntas e discutir as preocupações associadas ao esquema de medicação 
 

O Sr(a) está fazendo uso de “injeção na barriga”? Ou injeção para melhorar a imunidade? 
 
Intervenção: Administração de medicamentos: Subcutânea 
Rever passo a passo do preparo da medicação antes da aplicação 
Rever receita médica e confirmar os cinco certos de administração dos medicamentos 
Alternar locais de aplicação e detectar presença de edema, hematomas, cicatrizes, infecção ou áreas de maior sensibilidade 
Realizar lavagem das mãos e antissepsia do local com algodão e álcool 
Orientar técnica de aplicação 
Pressionar local, sem massagear 
Contatar pesquisador, se necessário 
 

O Sr(a) tem sentido formigamentos e alterações nas sensações ou força motora? 
 

Intervenção: Controle da Sensibilidade periférica 
Monitorar parestesia (formigamento, queimação, dormência, hipoestesia, hiperestesia) 
Encorajar o paciente a utilizar a parte não afetada do corpo para determinar a temperatura dos alimentos, água do banho, líquidos 
Encorajar uso de luvas ou protetores quando expor área afetada 
Utilizar calçados não apertados e confortáveis 
Monitorar evolução dos sintomas 
 
 

Diagnóstico de Enfermagem: Hipertermia 
 
O Sr(a) apresentou algum sinal ou sintoma de febre? Últimas 2 aferições da temperatura: ____ / ___ ºC  Tempo entre as aferições:_________  
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Intervenção: Tratamento da febre e Hipertermia 
Avaliar sinais e sintomas associados  
Remover paciente da fonte de calor e aplicar métodos de resfriamento externos 
Estimular ingesta hídrica 
Avaliar possíveis alergias e instruir administração de antipirético ou antibiótico prescrito 
Comparecer ao serviço médico especializado 
 

* A rotina do serviço de Oncologia Clínica do INCA estabelece que a temperatura igual ou > 37,8º já é considerada alarmante e, portanto, paciente deverá procurar assistência médica especializada.
 (95)

 

 

Diagnóstico de Enfermagem: Risco de débito cardíaco diminuído 
 
O Sr(a) tem sentido alguma palpitação ou falta de ar mesmo em repouso? 
 
Intervenção: Precauções cardíacas 
Orientar paciente ou familiar a verificar a pressão arterial e frequência cardíaca, quando necessário  
Orientar paciente e família quanto a sintomas de comprometimento cardíaco, indicando necessidade de repouso 
Avaliar preocupações do paciente e fornecer informações precisas 
Encaminhar ao serviço médico especializado, caso necessário 
Avaliar rotina dos exames cardiológicos 
 

Diagnóstico de Enfermagem: Risco de motilidade gastrintestinal disfuncional 
 
O Sr(a) tem sentido dificuldade em ir ao banheiro? Qual a consistência das fezes? 
 
Intervenção: Controle intestinal 

Observar data da última evacuação 
Monitorar a ocorrência de sinais e sintomas de diarreia e constipação 
Observar problemas intestinais preexistentes, rotina intestinal e uso de laxantes 
Orientar paciente sobre alimentos que auxiliam e promovem a regularidade intestinal¹ 
Orientar paciente e familiar a registrar cor, volume, frequência e consistência das fezes 
 

¹Vide Aconselhamento Nutricional. Mais informações: Acesso ao Guia de Nutrição para pacientes e cuidadores.
 (102)

 

 

Intervenção: Controle da diarreia 
 
Avaliar os medicamentos normalmente utilizados em busca de efeitos colaterais gastrointestinais 
Ensinar ao paciente o uso adequado de medicamentos antidiarreicos  
Orientar pacientes e familiares a registrar frequência, cor, volume e consistência das fezes 
Encorajar refeições em pequenas quantidades e frequentes, acrescentando alimentos mais consistentes gradualmente 
Eliminar da dieta alimentos que contenham lactose, que propiciem gases e picantes¹ 
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Identificar fatores capazes de causar ou contribuir para a diarreia 
Orientar evitar laxativos 
Monitorar preparo seguro de alimentos 
Encaminhar ao serviço médico especializado em caso de diarreia maior ou igual a G3 
 
¹Dar preferência a alimentos sem gordura e condimentos como: batata, arroz, cenoura, maçã, caju ou goiaba (sem casca), banana prata, frango. Consumo de chás: preto, mate, erva doce, erva cidreira, canela, 

camomila, hortelã, maçã. Uso de isotônicos e água de côco. Maiores informações Guia de Nutrição para pacientes.
 (102)

 

Oncology Nursing Society: Opinião de expert: Dieta BRAT (banana, arroz, compota de maçã e torradas) e Likely to be effective: loperamida (Imosec): dose inicial de 4 mg  e 2 mg a cada 4 horas - não ultrapassar 

16 mg/dia – ao apresentar fezes endurecidas ou não evacuar por 24 horas, suspender uso (conforme prescrição médica)
 (101)

 

 
 

Intervenção: Controle da Constipação 
Monitorar frequência, consistência, forma, volume e cor, quando apropriado 
Identificar fatores que causam e possam contribuir para a constipação 
Incentivar aumento da ingesta de líquidos 
Incentivar exercícios leves, como caminhada 
Orientar paciente e família sobre dieta com alto teor de fibras, conforme apropriado¹ 
Orientar sobre o uso adequado de laxantes (Lactulona, Senna, óleo mineral, bisacodil) 
Encaminhar ao serviço médico especializado em caso de constipação G3 
 
¹Optar por alimentos ricos em fibras (laranja, mamão, ameixa, uva, banana d’agua, vegetais, legumes, leguminosas e cereais integrais). Aproveite ao máximo as cascas e talos dos alimentos. Maiores 

informações Guia de Nutrição para pacientes e cuidadores.
 (102)

 

Oncology Nursing Society: Likely to be effective: Senna 
(92)

 

 

O Sr(a) tem sentido enjoo ou apresentado episódios de vômito? 
 

Intervenção: Controle da Náusea 
Incentivar o paciente a aprender estratégias para o controle da própria náusea 
Avaliar o impacto da náusea na qualidade de vida 
Identificar fatores que possam causar ou contribuir para a náusea 
Certificar-se da efetividade dos medicamentos antieméticos que são dados para evitar a náusea 
Incentivar controle ambiental dos fatores que podem provocar a náusea (cheiros, sons, visuais desagradáveis) 
Selecionar estratégias para controle das náuseas 
Estimular uso de técnicas não farmacológicas (acupuntura, distração, relaxamento, hipnose, aromaterapia com gengibre) 
Orientar sobre alimentos com baixo teor de gordura 
Oferecer líquidos frios, conforme apropriado¹ 
Utilizar talheres de plástico caso alteração do paladar 
Não ficar muito tempo em jejum 
Não deite após as refeições 
Encaminhar ao serviço médico especializado em caso de náusea G3 
 

¹Crioterapia oral com gelo 30 minutos antes das refeições. Uso de picolés com água de côco e frutas cítricas. Beber sucos, vitaminas e milkshakes de frutas. Guia de Nutrição para pacientes e cuidadores.
 (102)   
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Intervenção: Controle do vômito 
Avaliar a êmese em relação a cor, consistência, presença de sangue, horário e força utilizada 
Assegurar que medicamentos antieméticos sejam administrados conforme prescritos para prevenir vômitos, quando possível 
Controlar fatores ambientais que possam desencadear vômitos (cheiros, sons, estímulos visuais) 
Reduzir ou eliminar fatores pessoais que precipitem ou aumentem os episódios de vômitos (ansiedade, medo, falta de conhecimento) 
Fornecer medidas de conforto (compressas frias na testa, pedaços de gelo na boca) 
Aumentar gradualmente a ingestão de líquidos se nenhum vômito ocorrer em um período de 30 minutos – não ingerir líquidos durante as refeições 
Orientar uso de técnicas não farmacológicas (hipnose, acupressão e relaxamento) 
Encaminhar ao serviço médico especializado no caso de não controle efetivo ou vômito G2 

 
Como o Sr(a) tem cuidado do seu cabelo? 
 

Intervenção: Cuidados com o cabelo 
Encorajar paciente a cortar o cabelo antes de começar a cair 
Pentear os cabelos suavemente com o pente 
Evitar banhos muito quentes e prolongados 
Evitar uso de secador de cabelo 
Evitar uso de tintas e uso de substâncias que venham a enfraquecer o cabelo 
Utilizar tonalizantes, se necessário 
Considerar uso de lenços, chapéu ou implantação de cabelos artificiais móveis ou não¹ 
Tranquilizar paciente sobre o efeito temporário da queda dos cabelos 
¹Procure o INCAvoluntário para disponibilidade de perucas. Telefones:  (21) 3207-4585 / 3207-4617  
 
 

Diagnóstico de Enfermagem: Risco de Trauma Vascular 
 

O Sr(a) tem sentido algum incômodo no local de administração da quimioterapia? 
 

Intervenção: Supervisão da pele 
Monitorar vermelhidão, calor, edema ou drenagem 
Presença de dor no local 
Mobilidade do braço 
Presença de febre 
Em caso de qualquer alteração, encaminhar à assistência médica especializada para avaliação 
Aplicar bloqueador solar com FPS acima de 30 e evitar exposição ao sol das 10hs às 16 hs 
Manter a pele sempre hidratada 
Contatar pesquisador, caso necessário. 
 
*Avaliação embasada no Procedimento de Gerenciamento do Extravasamento do British Columbia Cancer Agency (BC Cancer). (105) 
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APÊNDICE F - Questionário de Satisfação com o cuidado 

 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa -EEAAC 

Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial – MPEA 

Projeto: Acompanhamento por telefone no controle de sintomas em pacientes com Linfoma 

em quimioterapia ambulatorial: estudo clínico randomizado 

Autor: Isadora Górski Moretto 

 

Questionário de Satisfação com o cuidado 

 
A1. Você recebeu acompanhamento por telefone pelo enfermeiro em domicílio? 

(1)Sim  
(2) Não – pule para B1 

 

A2. As orientações que você recebeu te ajudaram? Foram úteis? 

(1) Sim 
(2) Não 

A3. Quais foram as orientações mais importantes durante o acompanhamento por telefone? 

 
 
 
 

B1. Se você não recebeu acompanhamento por telefone, gostaria de receber?  

(1) Sim 
(2) Não 

B2. Marque com X os efeitos que o acompanhamento por telefone poderiam influenciar em sua vida: 

        (1) Apoio emocional 
(2) Qualidade de vida 
(3) Controle dos sintomas relacionados à doença e ao tratamento 
(4) Melhora da comunicação com profissionais de saúde e instituição 

        (5) Melhora do cuidado consigo mesmo 
        (6) Nenhuma das alternativas anteriores 
        (99) Outros: _____________________________________________________________ 
 

B2. Você gostaria de ser acompanhado por telefone durante todo o seu tratamento com quimioterápico? 

(1) Sim 
(2) Não 

B3. Você tem algum outro comentário a fazer, positivo ou negativo, sobre sua participação no estudo que 
gostaria de compartilhar conosco? 

 
 
 
 

B4. Em uma escala de 0 a 5, qual a sua nota para o atendimento oferecido pelos enfermeiros durante o 
tratamento com quimioterapia? 

0 a 5: ______________________ 
(0: nada satisfeito; 1: pouco satisfeito; 2: razoavelmente satisfeito; 3: satisfeito; 4: muito satisfeito; 5: 
extremamente satisfeito) 
 

Muito obrigada por fazer parte deste estudo! 
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APÊNDICE G - Planilha de avaliação de sinais e sintomas 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa -EEAAC 

Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial – MPEA 

Projeto: Acompanhamento por telefone no controle de sintomas em pacientes com Linfoma em quimioterapia ambulatorial: estudo clínico 

randomizado 

Autor: Isadora Górski Moretto 

 

Planilha de avaliação de sinais e sintomas 

 

   
Número/Código 

Nome                   T0 T1 T2 T3 

Matrícula     

Peso     

Internação:              

Motivos: 

Emergência:     

Motivos: 

Dor EVN:  KPS: Temperatura: 

T0   

T1   

T2   

T3   
 

Tabela de de sinais e sintomas nas ÚLTIMAS 24 HORAS 

Sinais e sintomas Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 
Náusea 
Transtorno caracterizado por uma 
sensação de enjoo e / ou  vontade de 
vomitar 
 

Perda de apetite sem alteração nos hábitos 
alimentares 
 

A ingestão oral diminuiu sem 
perda significativa de peso, 
desidratação ou desnutrição 
 

Ingestão inadequada de calorias ou 
líquidos por via oral; alimentação 
por sonda, NPT ou hospitalização 
indicado 
 

-- 
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T0     

T1     
T2     
T3     
Vômito 
Transtorno caracterizado pelo ato 
reflexivo de ejetar o conteúdo do 
estômago pela boca 
 

Intervenção não indicada 
1 a 2 episódios (intervalo 5 min) 24 horas 

Hidratação IV ambulatorial; 
intervenção médica indicada 
3 a 5 episódios (intervalo 5 min) 
24 horas 
 

Alimentação por tubo, NPT ou 
hospitalização indicada 
Seis ou mais (intervalo 5 min) nas 
24 horas 
 

Consequências com risco de vida 
 

T0     
T1     
T2     
T3     
Boca seca 
Transtorno caracterizado por fluxo 
salivar reduzido na cavidade oral 
 
 

Sintomático (por exemplo, saliva seca ou 
espessa) sem alteração significativa na dieta; 
fluxo de saliva não estimulado> 0,2 ml / min 
 

Sintomas moderados; alterações 
na ingestão oral (por exemplo, 
água abundante, 
lubrificantes, dieta limitada a 
purês e / ou alimentos moles e 
úmidos); saliva não estimulada 0,1 
a 0,2 ml / min 
 

Incapacidade de se alimentar 
adequadamente por via oral; 
alimentação por sonda ou NPT 
indicada; saliva não estimulada 
<0,1 ml / min 
 

-- 

T0     
T1     
T2     
T3     

Mucosite oral 
Transtorno caracterizado por ulceração 
ou inflamação da mucosa bucal. 
 

Assintomático ou sintomas leves; intervenção 
não indicada 
 

Dor moderada ou úlcera que não 
interfere na ingestão oral; dieta 
modificada indicada 
 

Dor forte; interferindo com a 
ingestão oral 
 

Consequências com risco de vida; 
intervenção urgente indicada 
 

T0     
T1     
T2     
T3     

Fadiga 
Transtorno caracterizado por um estado 
de fraqueza generalizada com uma 
incapacidade acentuada de convocar 
energia suficiente para realizar 
atividades diárias. 
 

Fadiga aliviada por repouso 
 

Fadiga não aliviada pelo repouso; 
limitando a AVD instrumental 
 

Fadiga não aliviada pelo repouso, 
limitando as AVD de autocuidado. 
 

-- 

T0     
T1     

T2     
T3     
Parestesia Sintomas leves Sintomas moderados; limitando o 

AVD instrumental 
Sintomas graves; limitando AVD 
autocuidado 

-- 
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Transtorno caracterizado por distúrbios 
funcionais dos neurônios sensoriais, 
resultando em sensações cutâneas 
anormais de formigamento, dormência, 
pressão, frio e / ou calor 
 

  

T0     
T1     
T2     

T3     
Neuropatia motora periférica 
Transtorno caracterizado por dano ou 
disfunção dos nervos motores 
periféricos 
 
 

Assintomático; apenas observações clínicas ou 
diagnósticas 
 

Sintomas moderados; limitando 
AVD instrumental 
 

Sintomas graves; limitando AVD de 
autocuidado 
 

Consequências com risco de vida; 
intervenção urgente indicada 
 

T0     
T1     

T2     
T3     
Neuropatia sensorial periférica 
Transtorno caracterizado por dano ou 
disfunção dos nervos sensoriais 
periféricos 
 
 

Assintomático Sintomas moderados; limitando 
AVD instrumental 
 

Sintomas graves; limitando AVD de 
autocuidado 
 

Consequências com risco de vida; 
intervenção urgente indicada 
 

T0     

T1     
T2     
T3     
Disgeusia 
Transtorno caracterizado por 
experiências sensuais anormais com o 
sabor dos alimentos; pode estar 
relacionado a uma diminuição no 
sentido do olfato 
 

Gosto alterado, mas nenhuma mudança na 
dieta 
 

Sabor alterado com mudança na 
dieta (por exemplo, suplementos 
orais); sabor ruim ou 
desagradável; perda de sabor 
 

  

T0     
T1     
T2     
T3     
Diarreia 
Transtorno caracterizado por aumento 
da frequência e / ou perda ou 
evacuações aquosas.  
 

Aumento de <4 fezes por dia em relação à linha 
de base; aumento moderado na produção de 
ostomia comparado à linha de base 
 

Aumento de 4 - 6 fezes por dia em 
relação à linha de base; aumento 
moderado na saída de fezes pela 
ostomia comparado à linha de 

Aumento de> = 7 fezes por dia em 
relação à linha de base; 
hospitalização indicada; aumento 
severo na saída pela ostomia 

Consequências com risco de vida; 
intervenção urgente indicada. 
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base; limitando a AVD 
instrumental. 
 

comparado à linha de base; 
limitando AVD de autocuidado. 
 

T0     
T1     
T2     
T3     
Constipação 
Transtorno caracterizado por evacuação 
irregular e infrequente ou difícil dos 
intestinos 
 
 

Sintomas ocasionais ou intermitentes; uso 
ocasional de amaciantes de fezes, laxantes, 
modificação da dieta ou enema. 
 

Sintomas persistentes com uso 
regular de laxantes ou enemas, 
limitando AVD instrumentais. 
 

Obstipação com evacuação manual 
indicada; limitando AVD de 
autocuidado 
 

Consequências com risco de vida; 
intervenção urgente indicada 
 

T0     
T1     
T2     
T3     

Extravasamento do local de infusão 
Um distúrbio caracterizado pelo 
vazamento da infusão no tecido 
circundante. Os sinais e sintomas podem 
incluir endurecimento, eritema, inchaço, 
sensação de queimação e desconforto 
acentuado no local da infusão. 
 

Edema indolor Eritema com sintomas associados 
(por exemplo, edema, dor, 
endurecimento, flebite) 
 

Ulceração ou necrose; dano 
tecidual grave; intervenção 
operatória indicada 
 

Consequências com risco de vida; 
intervenção urgente indicada 
 

T0     

T1     

T2     

T3     

Ansiedade 
Transtorno caracterizado por apreensão 
de perigo e medo, acompanhado de 
inquietação, tensão, taquicardia e 
dispneia, sem um estímulo claramente 
identificável. 
 

Sintomas leves; intervenção 
Não indicada. 
 

Sintomas moderados; limitando a 
AVD instrumental 
 

Sintomas graves; limitando AVD de 
autocuidado; hospitalização 
indicada 
 

Consequências com risco de vida; 
intervenção urgente indicada 
 

T0     
T1     
T2     
T3     
Alopecia 
Transtorno caracterizado por uma 
diminuição na densidade do cabelo 

Perda de cabelo <50% do normal para aquele 
indivíduo que não é óbvio à distância, mas 
apenas em uma inspeção cuidadosa; um estilo 

Perda de cabelo> = 50% normal 
para aquele indivíduo que é 
prontamente aparente para os 
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comparado ao normal para um 
determinado indivíduo em uma 
determinada idade e localização 
corporal 
 

de cabelo diferente pode ser necessário para 
cobrir a perda de cabelo, mas não requer uma 
peruca ou pedaço de cabelo para camuflar 
 

outros; uma peruca ou pedaço de 
cabelo é necessária se o paciente 
deseja camuflar completamente a 
perda de cabelo; associado ao 
impacto psicossocial 
 

T0     
T1     
T2     

T3     
Alteração/ Descoloração nas unhas 
Transtorno caracterizado por mudança 
nas unhas 
 

Presente/Assintomático    

T0     
T1     
T2     

T3     
Hiperpigmentação da pele 
 

Até 10% da superfície corporal; sem impacto 
psicossocial 

Cobre acima de 10% da superfície 
corporal, com impacto psicossocial 

  

T0     
T1     
T2     
T3     

Fonte: Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v5.0.
 (71)

 

Sigla: AVD: Atividades da Vida Diária. Instrumentais: refere-se a preparar refeições, comprar mantimentos ou roupas, usar o telefone, administrar dinheiro, etc. Autocuidado: refere-se a tomar banho, vestir e despir, 

alimentar-se, usar o banheiro, tomar medicamentos e não acamados. 
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ANEXOS 

ANEXO I - Escala de Performance Karnofsky/ Zubrod ECOG 

 
Condição Porcentagem Comentários 

Apto para realizar suas atividades 

normais e trabalhar. Normal, sem 

queixas, sem evidências de doença 

100% / ECOG 0 Normal, sem queixas, sem 

evidências de doença. 

Não necessita de nenhum cuidado 

especial.  

90% / ECOG 0 Apto para realizar suas atividades 

normais, poucos sinais ou 

sintomas da doença. 

80% / ECOG 1 Realiza suas atividades normais 

com esforço; alguns sinais ou 

sintomas da doença. 

Inapto para trabalhar. Apto para viver 

em casa e cuidar da maior parte de suas 

necessidades pessoais. Necessita de 

assistência em graus variáveis. 

70% / ECOG 1 Cuida de si mesmo; inapto para 

realizar suas atividades normais 

ou executar trabalho ativo. 

60%/ ECOG 2 Requer assistência ocasional, mas 

está apto para cuidar da maior 

parte das suas necessidades. 

50% / ECOG 2 Requer assistência considerável e 

cuidados médicos frequentes. 

Inapto para cuidar de si mesmo. Requer 

o equivalente ao cuidado hospitalar ou 

institucional. A doença pode estar 

progredindo rapidamente 

40% / ECOG 3 Incapacitado; requer cuidado 

especial e assistência. 

30% / ECOG 3 Severamente incapaz; está 

indicada a hospitalização, porém 

a morte não é iminente. 

20% / ECOG 4 A hospitalização é necessária, 

muito doente; necessita de 

suporte ativo 

10% / ECOG 4 Moribundo; processo fatal 

progredindo rapidamente. 

0/ ECOG 5 Morte 

Fonte: Karnofsky D, Burchenal; Zubrod CG, Schneiderman M, Frei E, Brindley C, Gold L, Shnider B, et al. 
(69-70)
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ANEXO II - Parecer final CEP UFF/INCA 

 

 


