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RESUMO 
 

 Foi observado nas últimas décadas um ganho maior na dimensão do câncer, sendo 
convertido assim em um evidente problema de saúde pública mundial. Desse modo, somente 
para o ano de 2030, segundo estimativas da OMS (Organização Mundial de Saúde), podem-se 
esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 milhões de morte por câncer e 75 
milhões de pessoas vivas acometidas dessa patologia. Depois das doenças cardiovasculares, o 
câncer é considerado a segunda causa de óbitos no mundo ocidental, principalmente nos 
países desenvolvidos. Sendo assim vale ressaltar que houve um avanço no diagnóstico e na 
terapêutica, favorecendo a sobrevida desses pacientes. Existem várias formas de se tratar o 
câncer, dentre elas o tratamento cirúrgico, a radioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia, o 
uso de bloqueadores enzimáticos e a quimioterapia, sendo esta última a que possui a maior 
incidência de cura e aumento na sobrevida dos pacientes. Os impactos do tratamento 
quimioterápico são tão severos que por vezes podem ocasionar reinternações hospitalares, que 
são freqüentemente observadas na clínica de hematologia do Hospital Universitário Antônio 
Pedro (HUAP). Em função da carência de um atendimento de enfermagem direcionado às 
demandas da clientela do Ambulatório de Atenção Oncológica do Hospital Universitário 
Antônio Pedro, este trabalho de conclusão de curso abordou as boas práticas clínicas de 
enfermagem ao paciente com câncer. Sendo assim, os objetivos do presente estudo são 
identificar as principais necessidades humanas básicas afetadas junto aos pacientes em 
tratamento onco-hematológico no ambulatório de quimioterapia, levantar na literatura 
intervenções voltadas para o auto-cuidado de pacientes em tratamento onco-hematológico no 
ambulatório de quimioterapia e discutir o papel da enfermagem na educação para o auto-
cuidado de pacientes onco-hematológicos em tratamento quimioterápico nas clínicas do 
HUAP. Trata-se de uma pesquisa de campo, de abordagem quantitativa para análise dos 
dados, tendo como cenário o Ambulatório de Atenção Oncológica do Hospital Universitário 
Antônio Pedro-HUAP/UFF e utilizando como instrumento um questionário. As evidências 
coletadas foram agrupadas de acordo com as necessidades humanas básicas identificadas 
como afetadas em mais de 50% dos pacientes atendidos no ambulatório de quimioterapia. As 
necessidades humanas básicas afetadas foram tabuladas e analisadas por meio de estatística 
descritiva simples, sendo as mais prevalentes: Sono e repouso, Exercício e atividade física, 
Sexualidade, Integridade cutâneo-mucosa, Regulação vascular, Percepção dolorosa, 
Liberdade, Autoestima/Autoimagem e Percepção/cognição/ autopercepção. Os resultados 
apresentados permitem afirmar que os objetivos da pesquisa foram alcançados e que a 
implementação do plano assistencial elaborado nesse trabalho pode contribuir para a melhoria 
da qualidade da assistência prestada no Ambulatório de Atenção Oncológica do Hospital 
Universitário Antônio Pedro. 
PALAVRAS CHAVE: Cuidados de Enfermagem, Quimioterapia, Enfermagem Oncológica. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
It has been observed in recent decades a greater gain in the size of the cancer, thus 

being converted into a clear public health problem worldwide. Thus, only for the year 2030, 
according to estimates from WHO (World Health Organization), one can expect 27 million 
incident cases of cancer, 17 million cancer deaths and 75 million people living affected this 
pathology. After cardiovascular diseases, cancer is considered the second cause of death in the 
Western world, especially in developed countries. Thus it is noteworthy that there have been 
advances in diagnostics and therapeutics, favoring the survival of these patients. There are 
several ways to treat cancer, among them surgery, radiotherapy, hormone therapy, 
immunotherapy, the use of enzyme blockers and chemotherapy, the latter being the one with 
the highest incidence of cure and improved survival of patients. The impact of chemotherapy 
treatment are so severe that sometimes can lead to hospital readmissions, which are frequently 
observed in clinical hematology at the Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Due to 
the lack of a nursing care directed to the demands of the clientele of the Ambulatório de 
Atenção Oncológica, Hospital Universitário Antônio Pedro, this work completion of course 
addressed the good clinical practice of nursing the patient with cancer. Therefore, the 
objectives of this study are to identify the main affected basic human needs with the patients 
under treatment in onco-hematology outpatient chemotherapy in the literature to identify 
interventions targeting self-care of patients under treatment in the outpatient hematology-
oncology chemotherapy and discuss the role of nursing education for self-care onco-
hematological patients undergoing chemotherapy in the clinical HUAP. This is a field 
research, quantitative approach to data analysis, against the backdrop of the Ambulatório de 
Atenção Oncológica, Hospital Universitário Antônio Pedro-HUAP/UFF and using as a 
structured a questionnaire. The evidence collected were grouped according to basic human 
needs identified as affected by more than 50% of patients treated in outpatient chemotherapy. 
The affected basic human needs were tabulated and analyzed using simple descriptive 
statistics, the most prevalent: Sleep and rest, exercise and physical activity, Sexuality, 
Integrity mucocutaneous, vascular regulation, pain perception, Freedom, Self-Esteem / Self 
Concept and Perception / cognition / perception. The results allow to state that the research 
objectives were achieved and the implementation of the plan of care developed in this work 
can contribute to improving the quality of care in the Ambulatório de Atenção Oncológica, 
Hospital Universitário Antônio Pedro. 
 
KEYWORDS: Nursing Care, Chemotherapy, Oncology Nursing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse pela elaboração dessa pesquisa surgiu  da experiência no ensino teórico-

prático da disciplina de Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso I, no setor de hematologia 

do Hospital Universitário Antônio Pedro, quando percebi que havia um número significativo 

de reinternações dos pacientes onco-hematológicos que faziam tratamento quimioterápico. 

Para Borges (2008) as reinternações hospitalares indicam um problema nas 

instituições de saúde. Dessa forma analisar as taxas de readmissões hospitalares podem servir 

como indicadores importantes da qualidade assistencial. 

Foi observado nas últimas décadas um ganho maior na dimensão do câncer, sendo 

convertido assim em um evidente problema de saúde pública mundial. Desse modo, somente 

para o ano de 2030, segundo estimativas da OMS (Organização Mundial de Saúde), podem-se 

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

milhões de pessoas vivas acometidas dessa patologia. (INCA, 2011) 

Depois das doenças cardiovasculares, o câncer é considerado a segunda causa de 

óbitos no mundo ocidental, principalmente nos países desenvolvidos. Sendo assim vale 

ressaltar que houve um avanço no diagnóstico e na terapêutica, favorecendo a sobrevida 

desses pacientes. (RECCO, 2005) 

Existem várias formas de se tratar o câncer, dentre elas o tratamento cirúrgico, a 

radioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia, o uso de bloqueadores enzimáticos e a 

quimioterapia, sendo esta última a que possui a maior incidência de cura e aumento na 

sobrevida dos pacientes. (ANDRADE, 2007) 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer - INCA (2009), a quimioterapia 

antineoplásica consiste no emprego de substâncias químicas, isoladas ou em combinação, com 
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o objetivo de tratar as neoplasias malignas, atuando a nível celular, interferindo assim no seu 

processo de crescimento e divisão. Porém esse tratamento traz uma série de efeitos adversos 

que impactam na qualidade de vida, alterando dessa forma a rotina de auto-cuidado dos 

clientes que fazem uso dessa terapêutica ambulatorial. 

Mensalmente são observados cerca de 128 mil pacientes tratados em quimioterapia 

ambulatorial. Houve um aumento expressivo no quantitativo de pacientes oncológicos 

atendidos pelas unidades de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) nos últimos 

cinco anos. (BARBOSA, 2008) 

Os impactos do tratamento quimioterápico são tão severos que por vezes podem 

ocasionar reinternações hospitalares, que são freqüentemente observadas na clínica de 

hematologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Em função da carência de um 

atendimento de enfermagem direcionado às demandas da clientela do Ambulatório de 

Atenção Oncológica do Hospital Universitário Antônio Pedro, este projeto de trabalho de 

conclusão de curso abordou a Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente com 

câncer. 

Para o INCA (2011), é necessário ações que incluam educação em saúde em todos os 

níveis da sociedade, geração de opinião pública e promoção e prevenção orientadas a 

indivíduos e grupos, para o enfrentamento do câncer. 

A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro. Através dela o 

profissional tem uma visão acerca da pessoa, de sua família e da comunidade. A consulta 

permite uma avaliação abrangente das condições de saúde da pessoa em seu contexto social, 

bem como a avaliação física e mental que impactam em sua condição de saúde. Por meio do 

reconhecimento dessas condições, ações educativas podem ser empreendidas para promoção 

da saúde e prevenção de agravos. Nessa perspectiva a enfermagem pode atuar de forma 

sistemática reconhecendo problemas reais e potenciais, que demandam ações educativas, que 

quando são implementadas podem contribuir para a diminuição das reinternações 

hospitalares.  

Durante a consulta o enfermeiro avalia, reconhece problemas, planeja e implementa 

ações, sempre na busca do alcance de metas viáveis visando a promoção e recuperação da 

saúde, por meio de uma abordagem mais próxima da realidade da pessoa assistida. Sendo 

assim, a implantação da consulta de enfermagem pode proporcionar um espaço para educação 

em saúde a pacientes do ambulatório de atenção oncológica do HUAP, orientando-os no 

tratamento não-farmacológico e farmacológico, na tentativa de estimular o autocuidado, 
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aumentar a adesão ao tratamento, melhorar a qualidade de vida e diminuir o índice de 

hospitalização 

 

1.2  OBJETO DE ESTUDO 

 

Dessa forma emerge como objeto desse estudo as boas práticas clínicas de 

enfermagem no auto-cuidado de pacientes onco-hematológicos que fazem tratamento 

quimioterápico no Ambulatório de Atenção Oncológica do Hospital Universitário Antônio 

Pedro. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo Geral 

 

Analisar as boas práticas clínicas de enfermagem para o auto-cuidado em pacientes 

onco-hematológicos em tratamento quimioterápico. 

 

 1.3.2  Objetivos específicos 

 

Identificar as principais necessidades humanas básicas afetadas junto aos pacientes em 

tratamento onco-hematológico no ambulatório de quimioterapia com o diagnóstico de 

enfermagem de autocuidado prejudicado; 

Levantar na literatura intervenções voltadas para o auto-cuidado de pacientes em 

tratamento onco-hematológico no ambulatório de quimioterapia; 

Discutir o papel da enfermagem na educação para o auto-cuidado de pacientes onco-

hematológicos em tratamento quimioterápico nas clínicas do HUAP. 

 

1.4  RELEVÂNCIA 

 

O levantamento das principais necessidades humanas básicas afetadas em pacientes 

onco-hematológicos bem como as intervenções cabíveis a partir das consultas de enfermagem 

poderão contribuir para a redução das taxas de reinternação hospitalar, assim como poderão 

gerar condutas mais assertivas na assistência para o auto-cuidado desses pacientes. 



12 

 

Em se tratando do ensino e pesquisa esse estudo poderá contribuir para a ampliação da 

qualidade e quantidade de informações na área de enfermagem oncológica, visto que a mesma 

ainda é pouco abordada em artigos. 

A sociedade também será beneficiada com essa pesquisa, pois contará com 

profissionais de enfermagem que irão otimizar a sua assistência, prestando um atendimento 

diferenciado e voltado ao auto-cuidado, melhorando assim a qualidade de vida desses clientes. 

 



 

 

 

 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  ONCOLOGIA 

 

 A palavra “câncer” é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças. Essas 

doenças têm em comum o crescimento desordenado das células, nas quais invadem os tecidos 

e até os órgãos. Esse crescimento é rápido e pode formar tumores malignos, que por sua vez 

podem migrar para outras partes do corpo, caracterizando uma metástase. (INCA, 2009) 

 Segundo o Instituto Nacional de Câncer – INCA – o câncer é responsável por mais ou 

menos 13% de óbito no mundo inteiro. Isso equivale a cerca de 7 milhões de pessoas em todo 

o mundo que estão morrendo decorrente dessa tão temida doença. 

O impacto global de câncer no mundo mais que dobrou nos últimos 30 anos, 

estimando-se assim cerca de 12 milhões de novos casos de câncer e 17 milhões de óbitos, só 

no ano de 2008. (World Cancer Report1

                                                           
1 WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Cancer Report, 2008. International Agency for Research on Cancer, 
Lyon. 2009. 

, 2008 apud INCA ,2009, p.23). 

O câncer fica atrás apenas das doenças cardiovasculares como causa importante de 

morte nos Estados Unidos, com cerca de 550.000 óbitos a cada ano, seguindo a ordem de 

freqüência de câncer de pulmão, próstata e colorretal em homens, e de pulmão, mama e 

colorretal nas mulheres. (BRUNNER e SUDDARTH, 2005). 

 Durante muito tempo o câncer foi considerado uma doença incurável. Porém, com o 

avanço das pesquisas científicas essa concepção foi sendo, gradativamente, mudada. Já pode-

se falar em chance de cura para o câncer, quando o mesmo é detectado precocemente. 

 Para que isso seja possível é necessário um conhecimento a cerca dos fatores de risco, 

prevenção e tratamento do câncer por parte da população. 
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 Em se tratando de Brasil, o que pode-se perceber é um crescimento na incidência do 

câncer, seguindo um ritmo que acompanha o envelhecimento populacional decorrente do 

aumento da expectativa de vida, caracterizado pela alteração da situação de saúde dos povos, 

devido a urbanização acelerada, novos modos de vida e novos padrões de consumo. (INCA, 

2008). Diante dessa situação o câncer pode ser reconhecido como um problema de saúde 

pública mundial, devido a esse aumento significativo nas últimas décadas. 

 Para Diniz (2005), O planejamento de medidas preventivas requer estudos 

epidemiológicos em diferentes áreas geográficas, os quais ainda são insuficientes para a 

definição de ocorrência, distribuição e fatores de risco da doença. 

Harrison (1998) subdivide a prevenção do câncer em dois tipos: a primária, onde há a 

identificação e a manipulação dos fatores genéticos, biológicos e ambientais na via causal, 

tendo como exemplo parar de fumar e alimentação saudável; e a prevenção secundária, que 

consiste na identificação de lesões neoplásicas assintomáticas combinada com terapia efetiva.  

 Para o INCA (2009), a população está aumentando e envelhecendo, e com isso se 

tornando cada vez mais sedentário. Dessa forma pode-se perceber um aumento de casos de 

câncer e de morte por câncer. Porém, a maioria dos cânceres podem ser prevenidos através de 

políticas inteligentes e ações combinadas em todos os níveis. 

 

2.2  DOENÇAS ONCO-HEMATOLÓGICAS 

 

2.2.1  Leucemias 

 

Segundo o INCA (2009), a estimativa de novos de casos de leucemias para o ano de 

2010 é de 9580 casos, sendo distribuído de forma bem equilibrada entre homens e mulheres. 

Leucemia é a proliferação neoplásica de determinado tipo de célula (granulócitos, 

monócitos, linfócitos ou megacariócitos), tendo origem na célula-tronco hematopoiética, na 

célula-tronco mielóide ou na célula-tronco linfóide. (BRUNNER e SUDDARTH, 2005) 

De acordo com Bevilacqua (1995), a leucemia é caracterizada por uma proliferação 

desregulada de células hematopoiéticas primordiais, levando à substituição do tecido medular 

normal. Responsabiliza-se pelo aumento do número de leucócitos observados na circulação 

periférica. 
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Harrison (1998) afirma que as leucemias compreendem um espectro de processos 

malignos que quando não tratadas podem variar desde as mais rapidamente fatais até aquelas 

que são de crescimento lento. 

 De modo geral as leucemias são classificadas de acordo com a população de células 

normais com que mais se parecem, ou seja, mielóide ou linfóide, e segundo sua agressividade 

clínica (agudas ou crônicas). No caso das leucemias agudas o evento maligno ocorre num 

precursor hematopoiético muito inicial. As células alteradas continuam a proliferar, mas não 

se diferenciam o que resulta no rápido acúmulo de células mielóides (na Leucemia Mielóide 

Aguda) ou linfóides (na Leucemia Linfóide Aguda) imaturas na medula. Essas células 

substituem a medula óssea normal, resultando na diminuição normal de hemácias, leucócitos 

e plaquetas, o que, por sua vez, dá origem as manifestações comuns da leucemia aguda, 

incluindo anemia, infecções e sangramentos. As células leucêmicas também passam para a 

corrente sanguínea e ocupam os linfonodos, o baço e outros órgãos vitais. (POLLOCK et al, 

2006). 

Para Brunner (2005) a leucemia mielóide aguda (LMA) é o resultado de um defeito na 

célula-tronco hematopoiética que se diferencia em todas as células mielóides, como os 

monócitos, granulócitos (neutrófilos, basófilos, eosinófilos), eritrócitos e plaquetas. 

Os principais sintomas que os pacientes com LMA apresentam, segundo Harrison 

(1998), são considerados inespecíficos e começam de forma gradual ou abruptamente, sendo 

conseqüência de anemia, leucocitose, leucopenia ou disfunção dos leucócitos, ou 

trombocitopenia. Também são comuns a fadiga, anorexia e perda de peso. 

A LMA é uma doença predominante em adultos mais velhos (acima de 60 anos de 

idade), correspondendo a mais de 50% dos casos, sendo mais comum no sexo masculino do 

que no feminino, representando cerca de 15%-20% das LA da infância e 80% das dos adultos 

e apresentando um prognóstico pobre, especialmente em pacientes idosos. (SILVA, 2006) 

Na maioria dos casos não existe causa evidente. No entanto, em alguns pacientes, 

consegue-se relacioná-la à exposição a benzeno, a irradiações ionizantes, como a que ocorreu 

em Hiroshima, e à exposição à quimioterapia. A anemia de Fanconi e a síndrome de Down 

podem estar associadas ao aparecimento de LMA. (HAMERSCHLAK, 2008) 

 Na LMC (Leucemia Mielóide Crônica) há uma excessiva proliferação da linhagem 

mielóide (Fase Crônica - FC), seguida por uma perda progressiva da diferenciação celular 

(Fase Acelerada - FA) e terminando num quadro de leucemia aguda (Fase Blástica - FB). Esse 

tipo de leucemia é associado a uma anormalidade citogenética específica, o Cromossoma 
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Philadelphia (Ph). Essa anormalidade resulta de uma translocação recíproca entre os braços 

longos dos cromossomas 9 e 22, isto é, a t(9;22) e leva à formação de um novo gene 

leucemia-específico, o BCR-ABL, detectável por polymerase-chain-reaction assay (PCR). 

(INCA, 2009) 

 Em se tratando de Leucemia Linfóide Aguda, POLLOCK et al, 2006 afirma ser uma 

proliferação clonal de um progenitor hematopoiético imaturo, tendo como características 

clinicas  a redução na produção normal de hemácias, leucócitos e plaquetas. Sendo assim os 

sinais de anemia, infecção e sangramento são sintomas comuns na apresentação dessa 

patologia. 

 Os principais sintomas da leucemia decorrem do acúmulo dessas células na medula 

óssea, prejudicando ou impedindo a produção dos glóbulos vermelhos (causando anemia), dos 

glóbulos brancos (causando infecções) e das plaquetas, plaquetopenia, (causando 

hemorragias). O diagnóstico precoce é fundamental para um melhor tratamento. Depois de 

instalada, a doença progride rapidamente, exigindo com isso que o tratamento seja iniciado 

logo após o diagnóstico e a classificação da leucemia. (INCA, 2009) 

A Leucemia Linfóide Crônica (LLC) é uma patologia comum nas pessoas com mais 

de 65 anos; dois terços de todos os pacientes com uma idade avançada tem 60 anos no 

momento do diagnóstico. Na Ásia Sua incidência é pequena, mas o quadro aumenta quando 

se trata de Estados Unidos e Europa onde tem mais de 120.000 com a doença. O tempo de 

sobrevida médio para pacientes com LLC varia de 14 anos (estágio inicial) à 2,5 anos (estágio 

tardio). (BRUNNER e SUDDARTH, 2005, p. 953). 

 

2.2.2  Linfomas 

 

 Os linfomas são considerados um grupo bem complexo de neoplasias. A classificação 

desses transtornos pretende relacionar a proliferação maligna às células normais equivalentes. 

Porém, com a sofisticação cada vez maior da morfologia, da imuno-histoquímica e da 

biologia molecular, tornou-se evidente que quase todos os linfomas não Hodgkin são 

proliferações clonais nas quais todas as células originam-se da mesma fonte. Por outro lado os 

critérios morfológicos usados para estabelecer o diagnóstico podem levar a problemas para 

diferenciar a doença de Hodgkin (DH) dos linfomas não-Hodgkin (LNH) e de lesões reativas. 

(POLLOCK et al, 2006, p.673) 
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 Segundo o INCA (2011), esperam-se 5.190 casos novos de linfoma não-Hodgkin em 

homens e 4.450 em mulheres no Brasil, no ano de 2012, correspondendo a um risco estimado 

de 5 casos novos a cada 100 mil homens e 4 a cada 100 mil mulheres. 

 Esses tipos de tumores geralmente começam no linfonodos, por serem neoplasias de 

células de origem linfóide. Porém podem envolver o tecido linfóide do baço, trato 

gastrointestinal, fígado ou medula óssea. (BRUNNER e SUDDARTH, 2005). 

 Em se tratando de Linfoma não-Hodgkin, o INCA (2009) afirma que há mais de 20 

tipos diferentes, e que o número de casos praticamente duplicou nos últimos 25 anos, 

principalmente em pessoas acima de 65 anos, por razões ainda não esclarecidas. 

 Já a DH pode ocorrer em qualquer faixa etária, sendo mais comum entre os adultos 

jovens, dos 15 aos 40 anos, com maior freqüência entre os 25 a 30 anos. A incidência de 

novos casos de Linfoma de Hodgkin para o ano de 2009 no Brasil foi de aproximadamente 

1.600 novos casos para o sexo masculino e 1.270 para o sexo feminino. (INCA, 2009). 

 Geralmente os cuidados feitos pela enfermagem são em nível ambulatorial, na 

ausência de complicações, como infecções e comprometimento respiratório decorrente de 

massa mediastinal. No tratamento quimioterápico, efeitos sistêmicos são observados, como a 

mielossupressão, náuseas, perda do cabelo, risco de infecção, dentre outros. (BRUNNER e 

SUDDARTH, 2005, p.961). 

 

2.2.3  Mieloma Múltiplo 

 

 Brunner e Suddarth, 2005 referem que o Mieloma Múltiplo é uma doença maligna de 

forma mais madura do linfócito B, o plasmócito, não sendo assim classificado como linfoma. 

Esses plasmócitos liberam imunoglobulinas, que são necessárias para a produção de 

anticorpos, os quais combatem as infecções. No mieloma os plasmócitos malignos produzem 

uma quantidade maior de imunoglobulina específica, que não é funcional. Os plasmócitos 

não-malígnos produzem as imunoglobulinas funcionais, porém em menor quantidade. 

Ocasionalmente os plasmócitos infiltram-se em outros tecidos, sendo assim referidos como 

plasmocitomas, podendo acontecer nos seios paranasais, medula espinhal e tecidos moles. 

 A incidência é de 19.920 novos casos estimados para 2008, sendo 11.190 em homens 

e 8.730 em mulheres. Essa incidência aumenta com a idade, sendo mais freqüente entre 50 a 

70 anos. Os fatores de riscos estão relacionados à exposição crônica a radiações de baixo 

nível, exposições ocupacionais (agricultura, química, indústria de borracha, curtume), 
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exposição ao benzeno, formaldeído de benzeno, tinturas de cabelo e sprays de tinta. 

(SELIGMAN, 2009, p.196). 

 

2.3  SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM (SAE) 

 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2001), a sistematização da 

assistência é uma prática privativa do enfermeiro, sendo uma imposição legal de acordo com 

o Art. 8º do decreto 94406 de 1987, na qual faculta como atividade privativa do enfermeiro: 

direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 

pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; organização e direção 

dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços; planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 

dos serviços da assistência de Enfermagem; consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 

matéria de Enfermagem; consulta de Enfermagem; prescrição da assistência de Enfermagem; 

cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; cuidados de 

Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos 

adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. 

Mais tarde a SAE foi ampliada a nível nacional em 2009 através da Resolução nº 

358/2009 (COFEN), na qual retrata que a implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem deve ocorrer em toda a instituição da saúde, pública e privada, onde se 

desenvolvam ações de enfermagem (COFEN, 2009).  

De acordo com o Conselho Internacional de Enfermeiras (1996), o processo de 

enfermagem pode ser definido como um instrumento metodológico que nos possibilita 

identificar, compreender, descrever, explicar e/ou predizer como nossa clientela responde aos 

problemas de saúde ou aos processos vitais, e determinar que aspectos dessas respostas 

exigem uma intervenção profissional de enfermagem. 

Outro autor define o processo de enfermagem como um instrumento que provê um 

guia sistematizado para o desenvolvimento de um estilo de pensamento que direciona os 

julgamentos clínicos necessários para o cuidado de enfermagem (Kenny, 1995). Observa-se 

que, segundo essa definição, o processo de enfermagem é um instrumento que serve à 

atividade intelectual do enfermeiro para direcionar a sua prática. 

Carpenito-Moyet (2007) diz que esse processo é um método de solução de problemas, 

organizado para ajudar o enfermeiro a abordar de forma lógica as situações que podem causar 
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problemas. É dividido em cinco etapas: Investigação, Diagnóstico, Planejamento, 

Implementação e Avaliação. 

Na investigação o enfermeiro deve coletar deliberadamente e sistematicamente as 

informações sobre um indivíduo, família ou comunidade, determinando seu estado de saúde 

atual, sua capacidade de funcionamento, os pontos fortes, as limitações e a capacidade 

individual de enfrentamento do estresse. A partir dessas informações o enfermeiro é capaz de 

formar julgamento sobre os problemas de saúde e os riscos de problemas de saúde. 

(CARPENITO-MOYET, 2007) 

No diagnóstico de enfermagem o enfermeiro faz julgamentos sobre os dados da 

investigação (problemas, risco de problema ou pontos fortes) que serão utilizados para traçar 

intervenções e resultados a serem alcançados para cada diagnóstico identificado. Esse 

julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, família ou da comunidade a problemas de 

saúde/ processos vitais reais ou potenciais proporciona a base para a seleção de intervenções 

de enfermagem para atingir resultados pelos quais a enfermeira é responsável. As 

classificações que descrevem as intervenções de enfermagem enfocam as intervenções 

realizadas pelas enfermeiras em todos os ambientes de atendimento à saúde, onde cada 

intervenção possui um título, uma definição conceitual e uma lista de atividades/ações, as 

quais poderão ser utilizadas na realização do cuidado de enfermagem.(FONTES, 2007) 

A fase de planejamento do processo de enfermagem possui três componentes: o 

estabelecimento de prioridades, a formulação de metas e a prescrição de intervenções de 

enfermagem. Dessa forma o plano de cuidado é um método de proporcionar instruções para 

que a equipe de enfermagem possa prestar cuidados aos pacientes. (CARPENITO-MOYET, 

2007) 

Sendo assim é entendido que a assistência de enfermagem deve ser pautada na 

avaliação do paciente e deve fornecer os dados para que os diagnósticos de enfermagem 

sejam identificados. Os diagnósticos direcionam a definição de metas a serem alcançadas. 

Juntos, diagnósticos e metas são as bases para selecionar as intervenções mais apropriadas à 

situação específica do paciente. Realizadas as intervenções, o alcance das metas devem ser 

avaliadas. Dessa avaliação, retorna-se às fases precedentes, caso as metas não tenham sido 

alcançadas ou novos diagnósticos tenham sido identificados. E assim será feita a 

sistematização da assistência de enfermagem no Ambulatório de Atenção Oncológica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro. 
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2.2.1  Necessidades Humanas Básicas 

 

 Segundo Horta (1979, p. 39), as necessidades humanas básicas “são estados de 

tensões, conscientes ou inconscientes, resultantes dos desequilíbrios hemodinâmicos dos 

fenômenos vitais”. 

Quando há um estado de equilíbrio dinâmico, essas necessidades não se manifestam, 

porem estão latentes e podem surgir com maior ou menor intensidade. Isso depende do 

desequilíbrio que fora instalado. Dessa forma, a condição decorrente desse desequilíbrio 

caracteriza o problema de enfermagem, (HORTA, 1979) 

Ainda segundo Horta (1979), as necessidades humanas básicas são consideradas 

universais, sendo comum a todos os indivíduos, podendo variar de uma pessoa para outra 

apenas as suas manifestações e maneira de atende-las. 

Horta baseia-se nas Leis do equilíbrio, da adaptação e do holismo e na Teoria da 

Motivação Humana de Maslow, bem como nas necessidades humanas básicas de João 

Mohana. Sendo assim, essa teoria possui foco central, que é levar o ser humano ao estado de 

equilíbrio pelo atendimento de suas necessidades humanas básicas. Para que isso aconteça o 

enfermeiro é considerado como agente da interação entre ele e o paciente, em um processo de 

relação pessoa-pessoa. (MONTEZELI, 2009) 

Wanda Horta adotou o sistema de classificação das necessidades humanas básicas de 

acordo com João Mohana. É dividido da seguinte forma: necessidades psicobiológicas 

(oxigenação, hidratação, nutrição, eliminação, motilidade, integridade física, regulação 

vascular, neurológica e hormonal e outras); necessidades psicossociais (amor, segurança, 

gregária, lazer, atenção, auto-estima, auto-realização, entre outras) e necessidade 

psicoespirituais (religiosa e ética). (MONTEZELI, 2009) 

Em sua obra, Horta (1979) refere que Maslow baseia sua teoria sobre a motivação 

humana nas necessidades humanas básicas, nas quais foram hierarquizadas em cinco níveis: o 

primeiro são as necessidades fisiológicas, o segundo as necessidades de segurança, o terceiro 

as de amor, o quarto nível refere-se as necessidades de estima e o quinto de auto-realização. 

Torna-se válido ressaltar que nunca há uma satisfação completa ou permanente de uma 

determinada necessidade e que um indivíduo só busca satisfazer as necessidades de um nível 

acima após um mínimo de satisfação das anteriores. (HORTA, 1979) 

O julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, família ou da comunidade a 

problemas de saúde/ processos vitais reais ou potenciais proporciona a base para a seleção de 
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intervenções de enfermagem para atingir resultados pelos quais a enfermeira é responsável. 

Sendo assim, o diagnóstico de enfermagem levantado foi o “déficit no autocuidado”, que 

significa o prejuízo da capacidade para realizar ou completar as atividades de alimentação, 

banho/higiene, higiene íntima e vestir-se e arrumar-se. (NANDA, 2010) 



 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

 O presente trabalho é caracterizado como uma pesquisa de campo, de abordagem 

quantitativa para análise dos dados, tendo como cenário o Ambulatório de Atenção 

Oncológica do Hospital Universitário Antônio Pedro-HUAP/UFF, localizado na cidade de 

Niterói-RJ. 

 Na pesquisa de campo o objeto da pesquisa é abordado em seu meio ambiente próprio, 

na qual a coleta de dados será feita nas condições naturais de ocorrência do fenômeno. 

(SEVERINO, 2007) 

Marconi & Lakatos (1996) definem a pesquisa de campo como sendo a fase posterior 

ao estudo bibliográfico, com o propósito de que o pesquisador tenha um bom conhecimento 

sobre o assunto. Isso porque é nesta etapa que se define os objetivos da pesquisa, as hipóteses, 

qual o meio de coleta de dados, o tamanho da amostra e como os dados serão tabulados e 

analisados. 

Já Minayo (2007) define o trabalho de campo como a possibilidade de aproximação do 

pesquisador com a realidade sobre a qual foi formulado um questionamento, além de fornecer 

também uma maior interação com os “atores” participantes dessa realidade. 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa–descritiva, pois tem como objetivo conferir 

hipóteses, delinear um problema e analisar os fatos, sendo caracterizada dessa forma como 

uma investigação empírica. (MARCONI & LAKATOS, 1996). 

O instrumento utilizado na pesquisa foi um questionário, com questões 

sistematicamente articuladas, no qual faz parte como instrumento de coleta de dados do 

projeto de extensão “Consulta de Enfermagem Sistematizada ao paciente com Câncer”. 

O questionário é o conjunto de questões que se destinam a levantar informações 

escritas por parte dos sujeitos entrevistados, sendo pertinentes ao objeto e claramente 

formuladas, de modo a serem bem compreendidas pelos sujeitos. (SEVERINO, 2007) 
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Este estudo obedece às normas de pesquisa envolvendo seres humanos segundo a 

Resolução nº196, do Conselho Nacional de Saúde de 10 de outubro de 1996. Sendo assim 

para que a pesquisa fosse iniciada o pesquisador submeteu o projeto à apreciação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro, no 

qual foi aprovado com o CAAE nº 0393.0.258.000-11 (Anexo 1). Dessa forma a coleta de 

dados não foi realizada antes da aprovação do referido comitê de ética. 

 Esta pesquisa não ofereceu riscos aos sujeitos. Os pacientes receberam um termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice 1), que é a permissão do sujeito da pesquisa e/ou 

de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, 

subordinação ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da 

pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que 

esta possa acarretar, formulada em um termo de consentimento, autorizando sua participação 

voluntária na pesquisa, de acordo com a resolução 196/96. Aos possíveis sujeitos da pesquisa 

foi garantido o anonimato, sendo de inteira responsabilidade do pesquisador, e direito de se 

retirar da pesquisa a qualquer momento.  

 A pesquisa foi desenvolvida em dois momentos, sendo o primeiro inicialmente com a 

avaliação da clientela em potencial durante atividades de sala de espera no Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) e avaliação nas enfermarias do setor de hematologia, 

visando o reconhecimento de possíveis sujeitos da ação. Os sujeitos foram pacientes adultos e 

idosos com doenças onco-hematológicas, em tratamento quimioterápico no Ambulatório de 

Atenção Oncológica do Hospital Universitário Antônio Pedro, de ambos os sexos, e sem 

distinção de cor, não havendo distinção de classe ou grupo social. Foi escolhido um dia para 

acontecer as abordagens, na sala de espera do ambulatório de quimioterapia. Essas 

abordagens tiveram o intuito de elucidar os objetivos da pesquisa.  

Para participação foram instituídos critérios de elegibilidade dos sujeitos: ter sido 

internado nas enfermarias do setor de hematologia (4º andar) e estar em vigência de 

tratamento quimioterápico ambulatorial.  

Após esse primeiro momento os clientes foram convidados a proceder a leitura e 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 1). Em seguida o paciente 

foi convidado a realizar a consulta de enfermagem, onde foi preenchido o formulário 

denominado Roteiro de consulta de enfermagem (Apêndice 2).  

As evidências coletadas foram agrupadas de acordo com as necessidades humanas 

básicas identificadas como afetadas em mais de 50% dos pacientes atendidos no ambulatório 
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de quimioterapia. As necessidades humanas básicas afetadas foram tabuladas e analisadas por 

meio de estatística descritiva simples. 

Para coleta das intervenções de enfermagem foi necessária a realização de uma revisão 

de literatura. Para isso foi utilizada a base de dados SCIELO, com os descritores: cuidado de 

enfermagem and quimioterapia. Foram critérios de inclusão na amostra: artigos em texto 

completo; publicados no idioma português; que atendiam ao recorte temporal de 10 anos 

(considerando que a primeira resolução de COFEN sobre a sistematização da assistência de 

enfermagem data de 2002); e artigos com aderência à temática do estudo. 

Foram utilizados também livros e manuais de referência na temática abordada. 

As intervenções localizadas foram agrupadas de acordo com as necessidades afetadas, 

porém foram consideradas apenas aquelas referentes às necessidades humanas básicas com 

prevalência superior à 50% junto aos entrevistados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

 

 

Foram entrevistados 15 pacientes que faziam tratamento quimioterápico no 

Ambulatório de Atenção Oncológica do Hospital Universitário Antônio Pedro. Os dados 

obtidos foram separados de acordo com as necessidades humanas básicas mais prevalentes, 

com base no diagnóstico de enfermagem de déficit no autocuidado. Em seguida foi citado, de 

acordo com a literatura, as intervenções de enfermagem para o autocuidado. 
 

TABELA 1: Necessidades Humanas Básicas mais afetadas 

 

DÉFICIT NO AUTOCUIDADO 

Exercício e atividade física 80% 

Integridade cutâneo-mucosa 80% 

Sexualidade 73,3% 

Regulação vascular 73,3% 

Liberdade 73,3% 

Percepção dolorosa 60% 

Autoestima/autoimagem 60% 

Percepção/cognição/autopercepção 60% 

Sono e repouso 53,3% 

 

 

4.1 Sono e repouso 
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 Dos 15 pacientes entrevistados oito (53,3%) tiveram a necessidade humana básica de 

sono e repouso afetada. Destes oito pacientes todos relataram apresentarem insônia após 

início de tratamento quimioterápico. 

 Para essa necessidade foram identificadas as seguintes intervenções na literatura, de 

acordo com Gates, 2009: 

 -Orientar quanto às técnicas de relaxamento e respiração, pois tais técnicas oferecem 

um relaxamento muscular, auxiliando no sono; 

 -Orientar o paciente a ir para a cama apenas quando estiver sonolento, evitando assim 

ficar na cama sem sono e consequentemente ficar estressado e ansioso; 

 -Evitar realizar atividades que tirem o sono quando estiver na cama, proporcionando 

um maior relaxamento; 

 -Se o sono não vier dentro de 15 a 20 minutos, orientar o paciente a sair da cama, fazer 

alguma atividade relaxante e retornar apenas quando estiver sonolento, evitando assim ficar 

na cama sem sono e consequentemente ficar estressado e ansioso; 

 -Orientar quanto a modificações no ambiente, como minimizar o barulho, iluminação 

tênue, manter uma temperatura agradável no quarto. Isso mantém um ambiente mais 

tranquilo e adequado para um bom sono;      

 -Estabelecer horários fixos para deitar e acordar. Desse modo cria-se uma rotina a ser 

seguida; 

 -Restringir alimentos e bebidas com estimulantes antes da hora de dormir, pois os 

mesmos desfavorecem o sono. 

 

4.2 Exercício e atividade física 

 

 Em se tratando da necessidade “exercício e atividade física”, 12 pacientes, ou seja, 

80% dos entrevistados relataram não realizarem nenhum tipo de atividade física devido 

restrições médicas. 

 De acordo com a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), as 

intervenções encontradas foram: 

 -Auxiliar o indivíduo a desenvolver um programa de exercícios apropriado, que atenda 

suas necessidades, pois cada paciente tem seu próprio limite; 

 -Incluir a família no planejamento e na manutenção do programa de exercícios; 
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 -Orientar o indivíduo sobre o tipo adequado de exercício para seu nível de saúde, 

juntamente com o médico e/ou fisioterapeuta; 

 -Para os pacientes que estão restritos de exercerem atividade física, orientar quanto a 

arteterapia, estimulando a comunicação por meio de desenhos ou de outras formas de arte. 

Isso pode trazer ao paciente momentos de descontração e prazer, minimizando assim o 

estresse pela incapacidade de realizar algum tipo de atividade. 

 

4.3 Sexualidade 

  

 Onze entrevistados (73,3%) apresentaram a necessidade humana básica de sexualidade 

afetada. Todos os entrevistados relataram impotência sexual. 

 De acordo com Gates (2009), as intervenções encontradas foram: 

 -Explicar para o paciente que os efeitos fisiológicos e psicológicos do câncer e do seu 

tratamento quimioterápico podem causar sintomas (fadiga, dor, náuseas) que afetam as fases 

do ciclo de resposta sexual. Dessa forma o paciente terá informações sobre a sexualidade, 

diminuindo suas dúvidas; 

 -Explicar que o comportamento sexual não causará a recorrência do câncer; 

 -Orientar quanto a necessidade do paciente descansar um pouco, durante o ato sexual, 

se o mesmo estiver cansado. Isso porque o paciente pode cansar-se com a atividade e ao 

mesmo tempo sentir-se na obrigação de realiza-la por completo; 

 -Orientar quanto a possibilidade do paciente ficar ansioso sobre a performance sexual, 

interferindo assim na ereção ou lubrificação vaginal; 

 -Orientar o paciente quanto a importância do uso de preservativos lubrificados para 

proteger a pele, pois agem como uma barreira para diminuir uma possível infecção. 

 

4.4 Integridade cutâneo-mucosa 

 

 Dos pacientes entrevistados 12 (80%) apresentaram a necessidade humana básica de 

Integridade cutâneo-mucosa afetada. 

 Dos 12 pacientes afetados seis (50%) relataram prurido após início do tratamento 

quimioterápico, sete (58,3%) relataram palidez, cinco (41,6%) hiperpigmentação e dois 

(16,6%) pacientes relataram fotossensibilidade.  

 Para esses problemas foram selecionados as seguintes intervenções: 
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 -Orientar o paciente quanto a monitoração da cor e temperatura da pele, pois podem 

surgir sinais de anormalidade na pele, como vermelhidão e aumento da temperatura; 

 -Orientar a família/cuidador sobre sinais de ruptura de pele. É de suma importância a 

participação da família nesse cuidado, evitando assim as complicações por úlcera por 

pressão; 

 -Monitorar áreas de vermelhidão e ruptura na pele, para evitar úlcera por pressão; 

 -Orientar o paciente quanto a tomar banho com uma temperatura agradável; 

 -Orientar quanto a aplicação de compressa fria para alívio do prurido; 

 -Orientar o paciente a evitar sabonetes e óleos de banho perfumados, pois os mesmo 

podem causar algum tipo de reação alérgica na pela; 

 -Orientar o paciente a manter as unhas curtas, evitando assim machucar a pele durante 

as manifestações de prurido; 

 -Orientar o paciente quanto a aplicação de agente tópico quando prescrito. (NIC, 2008) 

 

4.5 Regulação vascular 

 

 Dos pacientes entrevistados 11 (73,3%) tiveram a necessidade humana básica de 

Regulação vascular afetada. Três (27,27%) pacientes relatam apresentarem edema, cinco 

(45,45%) relataram dormência e três (27,27%) pacientes relataram o aparecimento de 

dormência e edema nos membros inferiores. 

 As intervenções encontradas foram: 

 -Orientar o paciente para que evite danos à área afetada; 

 -Orientar o paciente sobre cuidados com os pés e as unhas, a fim de evitar abertura de 

feridas; 

 -Orientar o paciente e os familiares sobre proteção contra lesões na área afetada; 

 -Manter hidratação adequada para prevenir aumento da viscosidade sanguínea; 

 -Monitorar as extremidades com áreas de calor, hiperemia, dor ou edema. Esses são os 

sinais de inflamação e que os pacientes e seu cuidados/familiar devem estar atentos; 

 -Encorajar o paciente a exercitar-se, conforme a tolerância; 

 -Proteger as extremidades contra lesões; 

 -Encorajar exercícios passivos ou ativos de amplitude de movimentos durante o 

repouso, evitando assim que os membros inferiores fiquem edemaciados ou dormentes. 

(NIC, 2008) 
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4.6 Percepção dolorosa 

  

 Dos 15 entrevistados nove pacientes (60%) apresentaram a necessidade humana básica 

de Percepção dolorosa afetada. Destes, cinco relataram a dor com uma intensidade 

moderada, enquanto quatro de intensidade fraca. 

 As intervenções encontradas segundo Brunner e Suddarth (2005) foram: 

 -Instruir o paciente e a família sobre os efeitos colaterais potenciais dos analgésicos e 

sua prevenção e controle; 

 -Ensinar ao paciente as estratégias adicionais para aliviar a dor e o desconforto, como 

distração, relaxamento, estimulação cutânea. Com isso explicar a importância da terapêutica 

não-farmacológica para o alívio da dor; 

 -Orientar quanto as terapias com gelo e calor, que também fazem parte da terapêutica 

não farmacológica e que auxiliam no alívio da dor. 

 

4.7 Liberdade 

 

 Na necessidade psicossocial liberdade foram encontrados 11 (73,3%) pacientes 

afetados. Todos relataram sentir-se dependentes de alguém após o inicio da doença e do 

tratamento quimioterápico. 

 As intervenções encontradas foram: 

 -Auxiliar o paciente a aceitar sua dependência dos outros, quando adequado; 

 -Encorajar uma maior responsabilidade por si mesmo, quando adequado; 

 -Facilitar a tomada de decisão conjunta. Isso é possível quando o paciente juntamente 

com sua família, tomam uma decisão juntos; 

 -Facilitar a articulação das metas de cuidado do paciente; 

 -Determinar a existência ou não de diferenças entre a visão que o paciente tem da 

própria condição e a visão dos provedores de cuidados de saúde. (NIC, 2008) 

 

4.8 Autoestima/Autoimagem 

 

 Dos pacientes entrevistados nove (60%) apresentaram a necessidade humana básica de 

Autoestima/Autoimagem afetada, onde todos declararam estarem com sua autoestima baixa. 
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 A Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) lista as seguintes intervenções 

para esse problema: 

 -Encorajar o paciente a identificar seus pontos positivos, assim o mesmo terá a 

possibilidade de perceber-se de uma forma mais positiva; 

 -Encorajar o contato visual na comunicação com os outros; 

 -Reforçar os pontos pessoais positivos identificados pelo paciente; 

 -Encorajar o paciente a aceitar novos desafios; 

 -Auxiliar o paciente a identificar efeitos importantes da cultura, da religião, da raça, do 

sexo e da idade na autoestima. 

  

4.9 Percepção/cognição/ autopercepção 

  

 Nessa necessidade humana básica nove (60%) pacientes entrevistados relataram terem 

uma percepção negativa de si mesma. 

 Foi observado um nível moderado de ansiedade em 73,3% dos pacientes entrevistados. 

 As intervenções encontradas foram: 

 -Encorajar o paciente a reconhecer e a discutir seus pensamentos e sentimentos; 

 -Auxiliar o paciente a perceber que cada indivíduo é único; 

 -Auxiliar o paciente a identificar os valores que contribuem para o autoconceito; 

 -Auxiliar o paciente a mudar a visão de si mesmo como vítima, definindo os próprios 

direitos, quando adequado, fazendo assim com que o mesmo se perceba de uma forma 

positiva; 

 -Ajudar o paciente a identificar situações que precipitem a ansiedade. Dessa forma 

pode-se evitar tais situações; 

 -Auxiliar o paciente a identificar atributos positivos de si mesmo; 

 -Auxiliar o paciente a identificar fontes de motivação. (NIC, 2008) 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

 

 Diante dos resultados obtidos nessa pesquisa, vale ressaltar a importância do papel do 

enfermeiro como educador, afim de oferecer um cuidado mais integral, pois as orientações 

não são feitas apenas para o paciente, e sim também para a sua família. 

 Para Barbosa (2008), o fato do enfermeiro estar em constante contato com o paciente 

faz com que o mesmo exerça um importante papel na função educativa, fornecendo 

informações relacionadas ao tratamento. 

 Devido a sua formação e atual profissional, o enfermeiro assume o papel de educador 

junto ao paciente e sua família. Por conta do atual modelo de atendimento de saúde, na qual 

há uma valorização de ações preventivas, esse papel de educador tem sido exigido cada vez 

mais. (SALLES, 2010) 

 Especialistas em Enfermagem Oncológica afirmam que as experiências planejadas de 

educação dos pacientes/familiares resultam na participação consciente na tomada de decisão 

sobre as medidas necessárias para o autocuidado. Assim há um favorecimento da melhoria no 

controle dos efeitos adversos provocados pela quimioterapia. (ALMEIDA, 2007) 

 Porém, é de suma importância que em qualquer atuação que a enfermeira tenha com o 

paciente oncológico deve-se considerar os aspectos culturais e também o estigma existente, 

pois estes podem resultar em abandono do tratamento ou em dificuldades em assimilar as 

informações necessárias. (ALMEIDA, 2007) 

 Sendo assim, diante dos resultados obtidos das necessidades humanas básicas mais 

afetadas, foram consideradas intervenções de enfermagem que deixassem em evidencia esse 

papel tão importante do enfermeiro. 

 As intervenções cabíveis a cada necessidade humana básica, de acordo com o 

diagnóstico de enfermagem de déficit no autocuidado, estão explícitas na tabela a seguir. 

 

 
 TABELA 2: Intervenções de enfermagem de acordo com as necessidades humanas básicas mais afetadas 
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Necessidades básicas Grau de dependência Plano assistencial 

 Sono e repouso Orientar Técnicas de relaxamento e 
respiração; ir para a cama 
apenas quando estiver 
sonolento; minimizar o 
barulho, iluminação tênue, 
manter uma temperatura 
agradável no quarto. 

Exercício e atividade física 

 

Orientar Tipo adequado de exercício 
para seu nível de saúde; 
arteterapia, estimulando a 
comunicação por meio de 
desenhos ou de outras formas 
de arte. 

Sexualidade Orientar Comportamento sexual não 
causará a recorrência do 
câncer; uso de preservativos 
lubrificados para proteger a 
pele; descansar um pouco, 
durante o ato sexual, se 
estiver cansado. 

Integridade cutâneo-
mucosa 

Orientar Monitorar da cor e 
temperatura da pele; 
aplicação de compressa fria 
para alívio do prurido; 
manter as unhas curtas; 
aplicação de agente tópico 
quando prescrito. 

Regulação vascular 

 

Orientar Cuidados com os pés e as 
unhas; Manter hidratação 
adequada; Monitorar as 
extremidades com áreas de 
calor, hiperemia, dor ou 
edema; exercícios passivos 
ou ativos de amplitude de 
movimentos durante o 
repouso. 
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Percepção dolorosa 

 

Orientar Efeitos colaterais potenciais 
dos analgésicos e sua 
prevenção e controle; 
distração, relaxamento, 
estimulação cutânea; terapias 
com gelo e calor. 

Liberdade Orientar Aceitar sua dependência dos 
outros; quando adequado, 
responsabilidade por si 
mesmo. 

Autoestima/Autoimagem Orientar Identificar seus pontos 
positivos; Reforçar os 
pontos pessoais positivos 
identificados pelo paciente; 
identificar efeitos 
importantes da cultura, da 
religião, da raça, do sexo e 
da idade na autoestima. 

 

Percepção/cognição/ 
autopercepção 

Orientar Reconhecer e a discutir seus 
pensamentos e sentimentos; 
mudar a visão de si mesmo 
como vítima, definindo os 
próprios direitos. 

 

 

5.1 Sono e repouso 

 

 Os transtornos do ciclo Sono-vigília ocorrem com bastante frequência em pacientes 

com câncer, quando comparado à população geral. As taxas de prevalência nesses pacientes 

variam de 30 a 88%. Esses distúrbios ocorrem quase todas as noites, sendo descritos como de 

moderado a grave. GATES (2009) 

 Para essa necessidade humana básica afetada, todos os pacientes relataram “insônia”, 

fazendo assim com esse sintoma se tornasse a evidencia científica que confirmou a 

necessidade afetada. 
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 Geralmente o transtorno do ciclo sono-vigília em pessoas com câncer é a insônia. Esta 

é decorrente de desordens que produzem dificuldade para o início, a duração, a consolidação 

ou qualidade do sono. As principais queixas são as dificuldades para adormecer e/ou manter 

o sono. GATES (2009) 

 

5.2 Exercício e atividade física 

 

 De acordo com a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) (2008), a 

“intolerância à atividade” é definida como a energia fisiológica ou psicológica sendo 

insuficiente para suportar ou para completar as atividades diárias requeridas ou desejadas. 

 Dos pacientes entrevistados, todos relataram que não realizavam nenhum tipo de 

atividade física por recomendação médica, ou seja, devido ao seu tipo e estágio da patologia. 

 Sendo assim, é válido considerar que, de acordo com Brunner e Suddarth (2005), os 

músculos precisam ser exercitados para que então possam manter a sua função e força. O 

repouso no leito e a imobilidade podem provocar perda de massa e força muscular. Dessa 

forma é importante que o enfermeiro determine o estado funcional e as necessidades de 

cuidados de saúde do paciente. 

 

5.3 Sexualidade 

 

 Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde sexual é a integração dos 

aspectos somáticos, intelectuais, sociais e emocionais do ser sexual, havendo assim uma 

melhora na sexualidade, na comunicação e no amor. É definida também como não apenas 

ausência de enfermidade ou disfunção. GATES (2009) 

 Foi observado que, durante a entrevista, todos os pacientes que estavam com a 

necessidade humana básica de sexualidade afetada relataram “impotência sexual”. Desse 

modo, esta evidencia torna-se muito importante para a confirmação dessa necessidade 

afetada. 

 Segundo Gates (2009), a inclusão da sexualidade como parte do cuidado é reconhecida 

pela American Nurses’ Association (ANA), pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

pela Oncology Nursing Society (ONS), na qual normatizações servem como guias do 

processo de enfermagem para facilitar a qualidade do cuidado. 
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5.4 Integridade cutâneo-mucosa 

 

 As modalidades disponíveis de tratamento do câncer (cirurgias, quimioterapia e 

radioterapia) podem resultar em alterações orgânicas muito importantes. Dentre as alterações 

orgânicas alteradas integridade cutâneomucosa é uma das mais atingidas. A integridade da 

pele prejudicada tem como característica as lesões no tecido epidérmico e dérmico, pele 

desnuda, eritema, lesões e prurido, que surgem em decorrência de fatores relacionados a 

várias patologias, entre elas o câncer. (FERREIRA, 2008) 

 Ainda de acordo com Ferreira (2008), o tratamento quimioterápico pode ocasionar 

toxicidade dermatológica local e sistêmica. Quando se trata de toxicidade local, esta ocorre 

nos tecidos circunvizinhos à área de aplicação da droga. As principais são: flebite, urticária, 

dor, eritema, descoloração venosa e necrose tecidual secundária ao extravasamento. Já a 

toxidade sistêmica pode incluir náuseas e vômitos, constipação, alopecia, eritema de 

extremidades, urticária, fotossensibilidade, hiperpigmentação, alterações nas unhas e recidiva 

de reação cutânea pós-radioterapia, além de rash cutâneo, eritema de extremidades. 

 Nos pacientes entrevistados que tiveram essa necessidade humana básica afetada, 50% 

relataram prurido após início do tratamento quimioterápico, 58,3% relataram palidez, 41,6% 

hiperpigmentação e 16,6% pacientes relataram fotossensibilidade.  

 

5.5 Regulação vascular 

 

 Existem muitos tipos de doença vascular periférica, sendo que muitas resultam em 

isquemia e produzem alguns sintomas, como dor, alterações cutâneas, pulso diminuído e 

possível edema. (BRUNNER e SUDDARTH, 2005).  

 Dos pacientes entrevistados que apresentaram a necessidade humana básica de 

regulação vascular afetada, 27,27% relatam apresentarem edema, 45,45% relataram 

dormência 27,27% dos pacientes relataram o aparecimento de dormência e edema nos 

membros inferiores. 

 Para Fauci (2011), edema é a tumefação dos tecidos moles devido à expansão anormal 

do volume de líquido intersticial. O líquido do edema é um transudato do plasma que vai se 

acumulando quando o movimento do líquido do espaço vascular para o espaço intersticial é 

favorecido. 
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5.6 Percepção dolorosa 

 

 Os pacientes oncológicos possuem diversas causas e sítios de dor, devido ao 

envolvimento direto do tumor (como ossos, tecidos moles, músculos e estruturas nervosas), a 

patologia relacionada, ao tratamento contra o câncer, aos procedimentos diagnósticos ou 

terapêuticos invasivos e condições dolorosas anteriores. GATES (2009) 

 A dor associada ao câncer pode ser aguda ou crônica, e depois do medo da morte é o 

segundo medo mais comum nesses pacientes. Sofre também uma grande influencia de 

experiências pregressas com dor, da ansiedade, cultura, idade, do sexo e da expectativa a 

respeito do alívio da dor. (BRUNNER e SUDDARTH, 2005). 

 Dos pacientes que tiveram essa necessidade humana básica afetada, 55,5% relataram 

uma dor de intensidade moderada, enquanto que 44,4% relataram dor de intensidade fraca. 

 Segundo Brunner e Suddarth (2005), a intensidade da dor varia desde nenhuma, 

passando pelo desconforto brando, até a dor excruciante, não havendo relação entre a 

intensidade relatada e o estímulo que a produziu. A intensidade reportada é influenciada pelo 

limiar de dor e a tolerância à dor. 

  

4.7 Liberdade 

 

 Dos pacientes com a necessidade humana básica de liberdade afetada, todos relataram 

sentir-se dependentes dos outros e impotentes diante da sua atual situação.  

 Para a NIC (2008), o risco de sentimento de impotência é quando há um risco de falta 

de controle sobre uma situação e/ou sobre a própria capacidade para influenciar, de maneira 

significativa, um resultado. 

 Dessa forma faz-se importante destacar o conceito de autonomia, que segundo Salles 

(2010) é a capacidade de decidir por si mesmo nas questões que se dizem respeito a si 

próprio, evidenciando um sujeito capaz de deliberar sobre suas escolhas pessoais. 

 

4.8 Autoestima/Autoimagem 

 

 A baixa autoestima situacional é caracterizada pelo surgimento de uma percepção 

negativa do próprio valor em resposta a uma situação atual. (NIC, 2008) 
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 Para Gutiérrez (2007), a combinação entre suporte social e a percepção dos pacientes 

de contar com todos os recursos internos necessários para enfrentar a doença e o tratamento 

são capazes de melhorar a sua auto-estima e são considerados preditores significativos do 

sentimento de bem-estar. Pacientes que acreditam e utilizam as habilidades de autocontrole 

para adequar suas respostas ao processo de adoecimento e cura ou sobrevivência ao câncer 

devem ser apoiados e estimulados a fortalecê-los. 

 

4.9 Percepção/cognição/ autopercepção 

 

 Segundo a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) (2008), o distúrbio na 

imagem corporal caracteriza-se pela confusão na imagem mental do eu físico da pessoa. 

 Foi observado em 73,3% dos pacientes entrevistados que tiveram a necessidade 

humana básica de Percepção/cognição/autopercepção afetada um nível moderado de 

ansiedade. 

 Em se tratando de ansiedade, Brunner e Suddarth (2005) relatam que todas as pessoas 

experimentam algum grau de ansiedade, ou seja, um estado emocional tenso, quando se 

confrontam com situações de vida desafiadoras ou ameaçadoras. Isso pode se agravar nos 

ambientes clínicos, onde o medo do desconhecido, as notícias inesperadas a respeito da 

própria saúde e qualquer comprometimento das funções corporais podem promover a 

ansiedade. 



 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Os resultados apresentados nesse estudo permitem afirmar que os objetivos traçados 

foram alcançados. O intuito era analisar as boas práticas clínicas de enfermagem para o auto-

cuidado em pacientes onco-hematológicos em tratamento a partir da identificação das 

principais necessidades humanas básicas afetadas junto a esses pacientes. 

 Pode-se perceber uma prevalência maior na necessidade humana básica afetada de 

integridade cutâneo-mucosa e exercício e atividade física, totalizando 80% dos entrevistados. 

Em seguida, com 73,3% encontramos sexualidade, regulação vascular, liberdade, seguido de 

percepção dolorosa, autoestima/autoimagem e percepção/cognição/ autopercepção, com 60% 

dos entrevistados. Por último, a necessidade humana básica mais afetada, com 53,3%, foi 

sono e repouso. 

 De acordo com as necessidades humanas básicas mais afetadas, foram relacionadas 

intervenções de enfermagem voltadas para o auto-cuidado, conforme literatura pesquisada. 

Essas intervenções deram base para a construção do plano assistencial voltado aos pacientes 

que fazem tratamento quimioterápico. 

 É evidente que o processo de adoecimento e de tratamento do câncer irá repercutir de 

forma significativa na vida desses pacientes. Sendo assim vale ressaltar a importância do 

papel do enfermeiro como educador, pois o mesmo está em constante contato com o 

paciente, podendo assim oferecer apoio, exercendo sua função educativa. 

 O indivíduo que é acometido por uma doença crônica, como o câncer, acaba sofrendo 

modificações no seu estilo de vida, nas quais exigências e demandas do tratamento passam a 

fazer parte do seu cotidiano. 

 Dessa forma, para que as intervenções de enfermagem tenham maior consistência, 

torna-se muito importante que o enfermeiro desenvolva habilidades para avaliar, de forma 

sistemática, a repercussão e os efeitos da quimioterapia nas condições de saúde do paciente, 

além de possuir conhecimentos atualizados sobre a fisiopatologia desses sinais e sintomas e 

ação farmacológica dos medicamentos indicados para o seu controle. 
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 Sendo assim, a implementação do plano assistencial elaborado nesse trabalho pode 

contribuir para a melhoria da qualidade da assistência prestada no Ambulatório de Atenção 

Oncológica do Hospital Universitário Antônio Pedro. 
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8.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Dados de identificação 
 
Título do estudo: Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente com câncer: 
Construindo um plano assistencial 
Pesquisador responsável: Isabelle Cristine Tavares Silva Fialho 
Sob orientação: Profª Drª. Patrícia Claro Fuly, da Instituição a que pertence o Pesquisador 
Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefone para contato: (21) 9415-7015 
Nome do voluntário: ________________________________________________  
Idade: ____________ anos RG: ______________________________________ 

O Sr.(a) que realiza tratamento quimioterápico e acompanhamento de doença onco-
hematológica no Ambulatório de Atenção Oncológica está sendo convidado (a) a participar 
do trabalho de conclusão de curso “Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente 
com câncer: Construindo um plano assistencial” 

Essa pesquisa tem por objetivo avaliar suas condições de saúde e implementar ações 
educativas através da consulta de enfermagem. Assim caso o(a) senhor(a) concorde, será 
realizada uma consulta de enfermagem, previamente agendada, antes ou após consulta médica 
e/ou quimioterapia.  

Todas as informações obtidas durante a consulta são sigilosas e irão subsidiar 
pesquisas, onde sua identidade será preservada. A participação nessa pesquisa é voluntária, o 
senhor(a) pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento 
sem penalidades. Lembramos que a atividade não representa riscos para sua saúde. Não 
haverá qualquer custo ou forma de pagamento pelas consultas realizadas. 

Durante todo o período da pesquisa estou à disposição para quaisquer dúvidas que 
possam ocorrer, tendo em vista que sou a professora coordenadora da ação. 

Li as informações acima e entendi o propósito deste projeto assim como os benefícios 
da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas. 
Eu, por intermédio deste instrumento, dou livremente meu consentimento para participar 
desse projeto. 

Entendo que poderei receber consultas de enfermagem, porém não receberei 
compensação monetária, nem tampouco pagarei pelas atividades relativas a esse projeto. 
 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 
 

__________________________________         ____ / _____ / _____ 
          (Assinatura do Participante)                      dia      mês      ano 

 
______________________________________________________ 

(Nome do Participante – letra de forma ) 
 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao 
paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

 
__________________________________________            ____ / ____ / ____ 

Isabelle Cristine Tavares Silva Fialho  dia     mês    ano 



44 

 

8.2 ROTEIRO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

 
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 

COM CÂNCER 
Construindo um plano assistencial  

 
Identificação 
Nome:       Prontuário:       
Data de nasc.:    Idade:   Sexo:   Cor:    
Religião:_________________________Profissão/oculpação:_____________________ 
Grau de escolaridade:_____________________________________________________ 
Endereço:             
Tel.:    Naturalidade:   Est. Civil:      
Tipo de moradia:______________________ Meio de transporte:__________________ 
Condições:  (  ) Água encanada (  ) Luz elétrica (  ) Esgoto 
Procedência:            
Diagnóstico médico:___________________________  
Antecedentes familiares 
Neoplasias (  )NÃO (  )SIM, Qual_____________________________ 
Grau de parentesco ______________________________________________________ 
 
Necessidades psicobiológicas 
 
Oxigenação 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  ) Dispnéia         (  ) Fadiga 
 
Hidratação 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  ) Pouca ingesta hídrica (  ) Outro_____________________ 
 
Nutrição 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  ) Emagrecido (  ) Anorexia (  ) Acima do peso 
(  ) Outro 
 
Eliminação 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  ) Disúria (  ) Oligúria  (  ) Anúria (  )Hematúria 
(  )Vômitos (  )Obstipação    (  ) Constipação 
 
Sono e Repouso 
(  ) Não afetada 
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(  ) Afetada (  ) Insônia (  ) Outro_________________________________ 
 
Exercício e Atividade física 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  ) Outro___________________________________________ 
 
Sexualidade 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  )Impotência sexual (  ) Outro_____________________ 
 
Locomoção e Mecânica corporal 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  ) Deambulando com auxílio (  ) Cadeira de rodas 
(  ) Uso de muleta (  ) Outro___________________________________________ 
 
Cuidado corporal 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  ) Higiene oral (  ) Higiene corporal (  ) 
Outro_________________________________________________________________ 
 
Integridade cutâneo-mucosa 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  )Flebite  (  )Alopécia  (  )Urticária (  )Palidez 
(  )Necrose  (  )Prurido  (  )Alergias  (  )Fotossensibilidade 
(  )Hiperpigmentação  (  )Outros ______________________________________ 
 
Regulação térmica 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  ) Febre (  ) Outro_______________________________________ 
 
Regulação neurológica 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada 
(  )Confusão (  )Parestesia  (  )Letargia  (  )Dormência 
(  )Sonolência (  )Nistagmo  (  )Convulsão  (  )NDN 
(  )Tremores de extremidades  
 
Regulação vascular 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  )Edema (  ) Dormência  (  )Outro______________________ 
 
Percepção dolorosa 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  ) Dor 
Local_________________________________________________________________ 
Intensidade: 
 (  )Nenhuma dor  (  )Fraca (  )Moderada  (  )Intensa 
(  )Insuportável 
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Tipo: 
(  )Queimação (  )Latejante  (  )Ardente (  )Pontada 
 
Necessidades psicossociais 
 
Segurança 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  ) Outro___________________________________________ 
 
Amor 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  )Outro____________________________________________ 
 
Liberdade 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  ) Sente-se impotente (  ) Sente-se dependente  
(  ) Outro____________________________________________________________ 
 
Comunicação 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada 
Fala:  (  )Normal   (  )Arrastada (  )Murmurada   (  )Afasia expressiva 
Habilidade para comunicar-se: (  )SIM  (  )NÃO 
Habilidade para compreensão: (  )SIM  (  )NÃO 
 
Lazer e recreação 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada (  )Outro____________________________________________ 
 
Auto estima/Auto imagem 
(  ) Não afetada 
(  ) Afetada 
Auto-estima: (  )Baixa  (  )Alta 
Imagem corporal: (  )Positiva (  )Negativa 
 
Percepção/cognição/ autopercepção 
Estado mental: (  )Alerta (  )Confuso (  )Orientado 
Conhecimento sobre a doença/tratamento: (  )SIM  (  )NÃO 
Nível de ansiedade:  (  )Leve (  )Moderado (  )Grave (  )Pânico 
Audição prejudicada: (  )SIM (  )NÃO 
Visão prejudicada: (  )SIM (  )NÃO 
Percepção de si mesmo: (  )Positiva  (  )Negativa 
Sentimento de impotência: (  )SIM  (  )NÃO 
 

Niterói, _____ de _____________ de _______ 
 

Assinatura 



47 
 
 

 

 

 

 

9. ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 
9.1 CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA  




