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RESUMO 

 

Os cuidados paliativos vêm se fortalecendo como uma alternativa de cuidados aos 

pacientes portadores de neoplasias, onde o foco dos profissionais deixa de ser a cura e 

passa a ser a busca por uma melhor qualidade de vida para o cliente, através do controle 

dos sintomas. As ações paliativas devem ser implementadas em todos os pacientes com 

doenças crônico-degenerativas. O objeto deste estudo é o desempenho funcional dos 

pacientes oncológicos com câncer avançado. Com base nesse objeto, o presente estudo 

pretende testar a seguinte hipótese: O desempenho funcional dos pacientes oncológicos, 

com câncer avançado, guarda relação com a renda familiar dos pacientes? Para tanto, 

utilizaremos a Palliative Performance Scale (PPS). O objetivo geral deste estudo é Propor 

um manual de orientações com cuidados paliativos oncológicos, baseado na correlação 

entre o desempenho funcional baseado na palliative performance scale e a renda familiar 

dos pacientes. Mais de 58% de todos os cânceres ocorrem em pessoas idosas, e cerca de 

dois terços de todas as mortes por câncer acontecem em pessoas com 65 anos de idade, ou 

mais, população esta que necessita de um cuidado especial, onde deve-se incluir as 

preocupações físicas, psicossociais e financeiras. Ao analisar os resultados obtidos através 

da avaliação de desempenho funcional destes pacientes, percebemos que o escore de 60% 

foi encontrado em 25% dos sujeitos da pesquisa. Outros 25% dos pacientes apresentaram 

escore de 40%, esta performance de desempenho funcional é referente aos pacientes que 

permanecem a maior parte do tempo acamados, ou seja, são pacientes que possuem uma 

certa dependência dos seus cuidadores para realização das atividades diárias na maior parte 

do tempo, reforçando a necessidade de elaborar um manual para nortear as orientações de 

enfermagem que devem ser dadas aos cuidadores e aos próprios pacientes, baseado nos 

possíveis sintomas que estes pacientes possam vir a apresentar. 

Descritores: 1. Cuidados de enfermagem. 2. Cuidados paliativos. 3. Oncologia. 4. Renda. 
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ABSTRACT 

 

Palliative care have been strengthening as an alternative to care for patients with 

neoplasms, where professional focus is healing and becomes the quest for better quality of 

life for the client, through the control of symptoms. The remedial actions should be 

implemented in all patients with chronic degenerative diseases. The object of this study is 

the functional performance of cancer patients with advanced cancer. Based on this object, 

the present study aims to test the following hypothesis: the functional performance of 

cancer patients with advanced cancer, custody relationship with family income of patients? 

To do so, we will use the Palliative Performance Scale (PPS). The overall objective of this 

study is to Propose a manual of guidelines with oncology, palliative care based on 

correlation between functional performance based on palliative performance scale and the 

patients family income. More than 58% of all cancers occur in older people, and about 

two-thirds of all cancer deaths occur in people 65 years of age or more, this population that 

needs special care, where you must include the physical, psychosocial and financial 

concerns. To analyze the results obtained through the functional performance evaluation of 

these patients, we realize that the score of 60% was found in 25% of the research subjects. 

Other 25% of the patients presented a score of 40%, this performance of functional 

performance is for patients who remain bedridden most of the time, i.e. they are patients 

that have a certain dependence on their caregivers to carry out the daily activities most of 

the time, reinforcing the need to draw up a manual to guide nursing guidelines that must be 

given to caregivers and patientsbased on possible symptoms that these patients may 

present. 

Descriptors: 1. Nursing Care . 2. Hospice care. 3. Medical Oncology. 4. Income. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os cuidados paliativos vêm se fortalecendo como uma alternativa de cuidados aos 

pacientes portadores de neoplasias, onde o foco dos profissionais deixa de ser a cura e 

passa a ser a busca por uma melhor qualidade de vida para o cliente, através do controle 

dos sintomas.  

Em 2004, o Brasil registrou 141 mil óbitos por câncer. Podemos relacionar este alto 

índice à maior exposição dos indivíduos aos fatores de risco, como os padrões de vida 

adotados no trabalho, alimentação e consumo em geral, relacionados a agentes químicos, 

físicos e biológicos, resultantes de um processo de industrialização cada vez mais evoluído 

(BRASIL, 2008, p. 23). 

As ações paliativas devem ser implementadas em todos os pacientes com doenças 

crônico-degenerativas. Esta assistência é voltada ao controle de sintomas, não tem função 

curativa, mas, visa preservar a sobrevida com qualidade até o final. Estes cuidados são 

voltados para a promoção do conforto e são basicamente voltados para higiene, curativos e 

cuidados com ostomias, alimentação e atenção sobre analgesia, ou seja, priorizam o 

conforto e diminuição do sofrimento (BRASIL, 2008, p. 23). 

Brasil (2001, p. 11), conceitua como cuidados paliativos: 

 

[...] Cuidados totais prestados ao paciente e à sua família, os quais se iniciam 

quando a terapêutica específica curativa deixa de ser o objetivo. A terapêutica 

paliativa é voltada ao controle sintomático e preservação da qualidade de vida 

para o paciente, sem função curativa, de prolongamento ou de abreviação da 

sobrevida. 

 

Neste contexto, os cuidados paliativos surgem a partir de uma modalidade 

interdisciplinar, formada por equipes adequadamente treinadas, a fim de proporcionar o 

alívio da dor e de outros sintomas. Essa modalidade terapêutica busca oferecer ao paciente 

um tipo de cuidado apropriado às suas necessidades e evitar que seus últimos dias se 

convertam em dias perdidos. Ainda que seja descrita como uma terapêutica de baixa 

tecnologia e muito contato, ela não se opõe a tecnologia da medicina tradicional, apenas 

mostra outra forma de orientar a assistência prestada ao cliente e sua família (SALES e 

ALENCASTRE, 2003, p. 567). 
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Quando falamos de uma doença como o câncer, a visão dos profissionais não deve 

ser voltada apenas para o paciente, mas também para o impacto que este diagnóstico traz 

para seus familiares, principalmente em virtude do caráter crônico e da gravidade da 

doença. Quanto mais avançado, maior o nível de dependência do paciente com relação à 

família, tornando-se necessário identificar um cuidador principal e oferecer a este, o 

suporte necessário, compreendendo o desgaste físico e emocional que esta situação 

acarreta (CARVALHO, 2008, p.98). 

Doenças avançadas estão frequentemente relacionadas a sintomas associados ao 

sofrimento, muitas pesquisas mostram que em pacientes com câncer avançado, a dor 

aparece como um sintoma que afeta significativamente a qualidade de vida dos mesmos, 

fazendo dela um fator importante no sofrimento relacionado à doença, mesmo quando 

comparado à expectativa de morte (ARAUJO et al., 2010, p. 131). 

Há muitos séculos o câncer vinha sendo considerado uma doença dos países 

desenvolvidos e com grandes recursos financeiros. Mas esta situação está mudando, há 

aproximadamente quatro décadas a maior parte do ônus global do câncer pode ser 

observada em países em desenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estimou que, no ano de 2030, podem-se esperar 27 milhões de casos incidentes, 17 milhões 

de morte e 75 milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer. Destaca-se ainda que o 

maior efeito desse aumento vai incidir em países de baixa e média rendas (BRASIL, 2011, 

p.25). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Com o aumento da sobrevida do paciente oncológico, torna-se necessário oferecer a 

eles funcionalidade, mas a carência de evidências científicas na avaliação da 

funcionalidade desta população ainda é um fator limitante (ARAUJO et al., 2010, p.131). 

Quando apresentam dor crônica, estes pacientes podem tornar-se incapacitados. As 

causas são múltiplas, vão desde a própria invasão tecidual causada pelos tumores até as 

dores secundárias ao tratamento, que podem ser cirúrgicas, pós-quimioterápicas, entre 

outras. Pode ainda ser devido à fraqueza muscular, anormalidades músculo-esqueléticas ou 

metabólicas, que vão implicar no seu desempenho funcional (SAMPAIO, MOURA e 

RESENDE, 2005, p.341). 

A realização de pesquisas sobre qualidade de vida em pacientes com câncer é 

fundamental para levantar os domínios afetados e planejar as intervenções de enfermagem 
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para esses pacientes (ZANDONAI et al., 2010, s/n). Ao avaliarmos o desempenho 

funcional, juntamente com a renda familiar, faz-se possível o planejamento de um cuidado 

direcionado para realidade socioeconômica dos pacientes. 

 

1.2 OBJETO 

 

 O objeto deste estudo é o desempenho funcional dos pacientes oncológicos com 

câncer avançado. 

Com base nesse objeto, o presente estudo pretende testar a seguinte hipótese: 

O desempenho funcional dos pacientes oncológicos, com câncer avançado, guarda 

relação com a renda familiar dos pacientes?  

Para tanto, utilizaremos a Palliative Performance Scale (PPS), que foi introduzida 

em 1996, como uma nova ferramenta para mensurar o desempenho dos pacientes que estão 

sob cuidados paliativos (HO et al, 2008, p.1, tradução minha). 

A PPS é uma versão modificada da Escala de Karnofsky, estudos revelam que ela 

tem mostrado o potencial para o prognóstico e sobrevida do paciente com câncer avançado. 

Nela estão incluídos 5 domínios: deambulação, atividade e evidência da doença, auto-

cuidado, ingestão e nível de consciência. A pontuação desta escala apresenta variações a 

cada 10%, onde 0% indica a morte, 10% indica um paciente totalmente acamado, incapaz 

de realizar qualquer atividade e que precisa de total assistência, e 100% está relacionado ao 

paciente capaz de exercer suas atividades normais, sem necessidade de cuidado especial 

(WENG et al, 2009, p. 2, tradução minha). 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Propor um manual de orientações com cuidados paliativos oncológicos, baseado no 

desempenho funcional  avaliado a partir da palliative performance scale e a renda familiar 

dos pacientes. 
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1.3.2 Objetivo Específico 

 

Avaliar o desempenho funcional dos pacientes em cuidado paliativo com câncer 

avançado, por meio da palliative performance scale, versão 2. 

Identificar na literatura intervenções de enfermagem voltadas para pacientes com 

câncer avançado. 

Analisar a correlação entre desempenho funcional em pacientes com câncer 

avançado em cuidado paliativo e renda familiar. 

 

1.4 RELEVÂNCIA 

 

Levando em consideração o envelhecimento com o aumento da expectativa de vida 

da população, podemos observar que a paliação é algo que vem crescendo constantemente, 

mas ainda assim, assuntos relacionados a esse tema são pouco abordados durante a 

graduação, desta forma, observamos a importância desta pesquisa para o ensino em 

enfermagem. 

Através de um maior conhecimento nesta área, podemos oferecer o suporte 

necessário a esses pacientes e uma abordagem mais direcionada, melhorando a assistência 

prestada, tendo em vista que a prática baseada em evidências vem para fortalecer o 

enfermeiro em seu papel de assistencialista e pesquisador, possibilitando desenvolver 

estudos de intervenções eficazes para subsidiar a prática de enfermagem e garantir uma 

assistência livre de danos e capaz de oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes 

oncológicos (ZANDONAI et al, 2010, s/n). 

Observamos também, que a avaliação do desempenho funcional dos pacientes com 

câncer avançado é bastante escassa na literatura brasileira, reforçando a necessidade de se 

realizar mais pesquisas acerca desta temática, considerando que este é um fator importante 

relacionado ao prognóstico e qualidade de vida do paciente.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O CÂNCER  

 

A população no Brasil tem aumentado gradativamente e apresentado um grande 

salto de sobrevivência nos anos sessenta, a partir dos quais ocorrem mudanças 

significativas em sua composição etária: o envelhecimento sendo mostrado pela queda do 

percentual de menores de 15 anos e pelo aumento dos grupos etários acima de 35 anos. A 

queda da natalidade se torna mais abrupta e se alinha com a queda da taxa de mortalidade, 

fazendo nosso país entrar numa transição demográfica (NUCCI, 2003, p.18). 

“O câncer é uma doença genética cujo processo tem início com um dano a um gen 

ou a um grupo de gens de uma célula e progride quando todos os mecanismos do complexo 

sistema imunológico de reparação ou destruição celular falham” (BRASIL, 2008, p.23). 

O mesmo é responsável por cerca de 13% de todas as causas de óbito no mundo, 

levando mais de 7 milhões de pessoas a óbito anualmente. Em 2004, as principais causas 

de morte por câncer no Brasil foram pulmão, próstata e estômago, no sexo masculino e 

mama, pulmão e intestino, no sexo feminino (BRASIL, 2008, p.23). 

Os novos hábitos de vida adotados pela população podem induzir ou propiciar o 

desenvolvimento de neoplasias malignas (NUCCI, 2003, p. 18). 

Mudanças nos hábitos de vida, envelhecimento populacional decorrente do 

aumento na expectativa de vida, disseminação do tabagismo, além de fatores relacionados 

à industrialização e à urbanização são importantes fatores relacionados à geração de 

doenças crônico-degenerativas. O aumento das doenças não transmissíveis, como o câncer, 

com altos índices de morte, transformou esta doença em um problema de saúde pública 

tanto nos países desenvolvidos, como para as nações em desenvolvimento (SILVA e 

SCHRAMAMM, 2007, p.21).  

É bastante estudada na literatura a correlação entre o baixo nível de escolaridade e 

condições socioeconômicas precárias. Já que para esta população, o impacto da doença é 
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ainda maior, pois esses usuários e familiares já se encontram numa condição de 

vulnerabilidade social, com dificuldades de acesso a bens e serviços para satisfação de 

necessidades básicas (CARVALHO, 2008, p. 98). 

Estudos mostram que a industrialização, aumento da expectativa de vida e a 

urbanização são fatores sociais determinantes, associados ao surgimento do câncer. 

Notamos que sua incidência é acentuadamente mais alta nas regiões mais desenvolvidas do 

ponto de vista econômico (NUCCI, 2003, p. 19).  

Para o estabelecimento de medidas efetivas no controle do câncer, fazem-se 

necessárias informações sobre sua distribuição, incidência e mortalidade; formulação de 

hipóteses casuais; a avaliação dos avanços tecnológicos na prevenção e tratamento e a 

efetividade da atenção à saúde. Mas esta estratégia ainda se mostra pouco capaz de 

permitir a real compreensão da magnitude do problema, devido às diferenças importantes 

entre os variados tipos de câncer, com relação à letalidade e sobrevida. Por exemplo, 

tumores de maior letalidade permitem uma aproximação do que seria a incidência, o que 

não ocorre com tumores de menor letalidade e melhor prognóstico, como nos casos de 

tumores de mama feminina e próstata (BRASIL, 2007, p. 23). 

O adoecimento em si, já ocasiona crises e momentos de desorganização tanto para o 

paciente quanto para seus familiares, já que a família é, na maioria das vezes, o grupo mais 

próximo do convívio do paciente. Sem contar no impacto que determinadas doenças 

trazem devido ao estigma que carregam, tornando esta família fragilizada, abalando as 

estruturas emocionais e as relações sociais. Quando o paciente recebe o diagnóstico de 

câncer, concomitante a este, existe o envolvimento familiar, sentimento de perda, 

ansiedade e depressão, por isso, a preservação destes vínculos são de extrema importância 

para auxiliar o paciente a enfrentar esta situação (STOGALI, EVANGELISTA e 

CAMARGO, 2008, p.242). 

O impacto que esta doença traz para o cliente, bem como para as pessoas que o 

cercam é algo que precisa ser compreendido pelos profissionais da saúde, estes devem 

levar em consideração as condições emocionais, socioeconômicas e culturais dos pacientes 

e de seus familiares, visto que é neste contexto que emerge a doença, e é com esta estrutura 

sociofamiliar que vão responder para a situação da doença (CARVALHO, 2008, p. 98). 

A prática de se dividir os casos de câncer em grupos chamados estádios, surgiu do 

fato de que as taxas de sobrevida eram maiores para os casos em que a doença era 

localizada, quando comparadas aos casos em que a doença havia se estendido além do 

órgão de origem. Esses grupos eram frequentemente referidos como casos iniciais e 
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avançados. O estádio da doença pode ser um reflexo não somente da taxa de crescimento e 

extensão da neoplasia, mas também do tipo de tumor e da relação tumor-hospedeiro 

(UICC, 2004, p. 4-5). 

O estadiamento clínico é utilizado para classificar a extensão do tumor, 

independente da fase em que o câncer é detectado. Estadiar um caso de neoplasia maligna 

significa avaliar o seu grau de disseminação, permitindo que o profissional de saúde 

proponha o tratamento mais adequado para cada paciente, uma vez que dois pacientes com 

o mesmo tipo de câncer, mas com estadiamentos diferentes, podem ter diferentes propostas 

de tratamento (INCA, 2011, p.24). 

 

O sistema de estadiamento mais utilizado é o preconizado pela União 

Internacional Contra o Câncer (UICC), denominado Sistema TNM de 

Classificação dos Tumores Malígnos. Esse sistema baseia-se na extensão 

anatômica da doença, levando em conta as características do tumor primário (T), 

as características dos linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão em 

que o tumor se localiza (N) e a presença ou ausência de metástase a distância 
(M). Esses parâmetros recebem graduações de T0 a T4; N0 a N3; e M0 a M1, 

respectivamente (INCA, 2011, p. 24). 

 

A UICC acredita que o registro da informação da extensão da doença para cada 

localização anatômica, através da utilização do sistema TNM, é importante, pois ajuda os 

profissionais no planejamento do tratamento, possibilita alguma informação do 

prognóstico, ajuda na avaliação dos resultados de tratamento, facilita a troca de 

informações entre os centros de tratamento e contribui para pesquisa contínua sobre o 

câncer humano (UICC, 2004, p.5). 

Devido aos avanços científicos e técnicos na área da saúde foi possível melhorar os 

índices de cura de muitas doenças, refletindo no aumento gradativo da expectativa de vida 

da população, em contrapartida surgiram novas situações, a dificuldade de estabelecer os 

limites da aplicação das ciências médicas, os riscos do encarniçamento terapêutico e, 

principalmente, a atenção escassa ao alívio da dor e outros sintomas associados a doenças 

potencialmente incuráveis. Com isso, surgem enfoques positivistas relacionados à saúde e 

ao cuidado, que vêm propor a possibilidade de que outros paradigmas busquem seus 

espaços, desta forma, ocorreu o fortalecimento dos cuidados paliativos como uma 

alternativa de cuidados aos seres portadores de neoplasias (SALES e ALENCASTRE, 

2003, p.566). 
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2.2 CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Os cuidados paliativos estão indicados a todos os pacientes com doenças crônico-

degenerativas, esse tipo de cuidado prioriza as necessidades e não os diagnósticos desses 

pacientes, ainda que ocorra o agravo da doença. A assistência paliativa é norteada por 

cinco princípios éticos: veracidade, proporcionalidade terapêutica, duplo-efeito, prevenção 

e justiça (BRASIL, 2008, p.23). 

O fim das possibilidades de tratamento, a progressão da doença e a espera da 

finitude do ser humano, caracterizada pela morte, representa uma situação de 

terminalidade. Nessa perspectiva surge um tipo de cuidado voltado para uma abordagem 

mais humana de tratamento, o qual chamamos de cuidados paliativos (GIROND, 

WATERKEMPER, 2006, p.259). 

Este cuidado é conhecido como uma abordagem que melhora a qualidade de vida 

dos indivíduos e familiares na presença de doença em estágio avançado, para realizar este 

tipo de assistência se faz necessário uma abordagem voltada para o controle do sofrimento 

físico, emocional, espiritual e social. Este tipo de cuidado pode ser oferecido em 

instituições de saúde ou na própria residência, aos indivíduos com doença avançada (desde 

o seu diagnóstico até o momento da morte) e aos seus familiares  (SILVA e HORTALE, 

2006, p.2056). 

Desde a antiguidade a doença esteve presente no cotidiano do ser humano, mas 

enredada nos costumes de diferentes civilizações, nessa perspectiva os médicos tinham 

duas obrigações fundamentais: ajudar a aliviar os sintomas do doente, ou ajudá-los a 

morrer, com o decorrer o tempo, observa-se ao longo da história o aparecimento de 

cuidadores, pessoas que desenvolviam sentimento de solicitude, abrigando os doentes em 

locais denominados hospices. Estes hospices, a princípio não estavam explicitamente 

associados com o cuidado aos pacientes moribundos, mas sim em acolher o próximo em 

seu sofrimento (SALLES e ALENCASTRE, 2003, p.566). 

Historicamente, muitas organizações que iniciaram o movimento dos Cuidados 

Paliativos o faziam apenas por compaixão e boa vontade, ou seja, sem uma prática 

consistente, já que havia uma mínima literatura para guiar esta prática. Cada organização 

desenvolvia suas próprias abordagens para o paciente sem possibilidade de cura e, desta 

forma, componentes básicos e princípios da área eram freqüentemente colocados de lado. 
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Hoje, sabemos que para haver uma consistência no cuidado paliativo são necessários 

conhecimentos a serem compartilhados pelos profissionais de saúde, bem como padrões, 

protocolos práticos, coleta de dados e documentações estratégicas decididas dentro da 

instituição (BRASIL, 2009, p.9). 

Hoje, com o avanço da ciência, se tornou possível lutar contra uma doença 

potencialmente fatal e a morte, enquanto antigamente os cuidadores apenas ofereciam 

conforto e segurança, desta forma, se tornou comum na prática dos profissionais de saúde 

tentar prolongar a vida a qualquer custo. A partir desta realidade, a morte passou a ser vista 

como um fracasso e passou a ser “negada” ou “escondida”. Das diversas causas de morte 

no mundo, o câncer é a única que continua a crescer independente do país ou continente 

(SILVA e HORTALE, 2009, p.2055). 

No cotidiano da assistência, tanto aos pacientes com câncer quanto aos seus 

familiares, nota-se que esta é uma experiência muito complexa e sofrida, que não se 

explica apenas na doença em si, já que esta situação traz consigo mudanças radicais na 

vida dessas pessoas alterando, em algum nível, seus papéis sociais e familiares 

(CARVALHO, 2008, p.98). 

Devido à grande evolução nas técnicas diagnósticas e terapêuticas em oncologia, 

tornou-se possível a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes com câncer e cabe à 

enfermagem acompanhar o desenvolvimento desta especialidade, a fim de atualizar o 

conhecimento voltado para o cuidado ao paciente oncológico (SILVEIRA e ZAGO, 2006, 

p. 615). 

A filosofia de cuidados paliativos abrange dois aspectos importantes para o cuidar: 

a abordagem holística e uma prática profissional interdisciplinar e especializada. Pois 

embora a morte seja considerada algo normal à evolução humana, quando ela se manifesta 

de forma real no cotidiano das pessoas, produz sentimentos de dor e sofrimento, nessas 

circunstâncias, o cuidado ao paciente com doença avançada deve visar sempre o benefício 

do doente, preservando sua autonomia e capacidade de tomar decisões e cabe ao cuidador 

defender seus direitos de receber uma assistência adequada (SALES e ALENCASTRE, 

2003, p. 567). 

Os pacientes não querem e não devem ser tratados como doença, mas sim como 

pessoas que precisam de algum tipo de assistência, e merecem ser observados como um 

todo, incluindo os aspectos físico, emocional, social e espiritual. Ignorar qualquer uma 

dessas dimensões torna esta abordagem deficiente, esteja este em fase avançada de sua 

doença, ou não (PERES et al., 2007, p.83). 
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Consideramos paciente com câncer avançado aquele que está em fase final por 

evolução de sua doença, sem condições de reversibilidade diante de qualquer medida 

terapêutica conhecida. Nestes casos, o tratamento antitumoral não mais cabe e a 

preservação da qualidade de vida ganha prioridade. Se faz necessário proporcionar a este 

paciente cuidados que proporcionem o máximo de conforto e bem-estar até o óbito 

(SILVA e SCHRAMM, 2007, p. 22). 

À medida que a doença progride e não responde ao tratamento curativo, os 

cuidados paliativos crescem significativamente, se tornando uma necessidade absoluta, a 

atuação de uma equipe de profissionais adequadamente treinados e experientes no controle 

de sintomas de natureza biológica e com excelente potencial para comunicação   é de 

extrema importância, a fim de fazer com que o paciente e seus familiares entendam o 

processo evolutivo que atravessam e tenham conhecimento da história natural da doença 

em curso, para que se possa atuar proporcionando o alívio, bem como a prevenção de 

sintomas e de situações de crise (FILHO et al., 2010, p. 126-127). 

De acordo com Smeltzer et al (2009, p.366), mais de 58% de todos os cânceres 

ocorrem em pessoas idosas, e cerca de dois terços de todas as mortes por câncer acontecem 

em pessoas com 65 anos de idade, ou mais, população esta que necessita de um cuidado 

especial, onde deve-se incluir as preocupações físicas, psicossociais e financeiras. 

 

2.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL NOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

A avaliação da qualidade de vida voltada para saúde é complexa e subjetiva, 

baseada nas experiências e expectativas dos clientes. Devido à inexistência de uma 

definição amplamente aceita, torna-se mais difícil entender o que constitui qualidade de 

vida para uma pessoa. De modo geral, a construção deste conceito como algo 

multidimensional leva em conta diferentes aspectos, incluindo o bem-estar físico, psíquico, 

social e funcional (SILVA e DERCHAIN, 2006, p.34). 

A prática baseada em evidências vem para fortalecer o enfermeiro em seu papel de 

assistencialista e pesquisador, portanto destacamos a importância de desenvolver estudos 

de intervenções eficazes para subsidiar a prática de enfermagem e garantir uma assistência 

livre de danos e capaz de oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes oncológicos 

(ZANDONAI et al, 2010, s/n). 

Em se tratando de doença neoplásica maligna, a qualidade de vida passa a ter um 

papel importante na avaliação da terapêutica e do prognóstico, portanto, torna-se essencial 
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a avaliação deste parâmetro, tendo como base a interpretação do que o paciente tem de seu 

status de saúde, em um determinado momento ou sob um tratamento específico, 

comparado com o que, para ele, seria o ideal (SILVA e DERCHAIN, 2006, p.34). 

Reforça-se então que a realização de pesquisas sobre qualidade de vida em 

pacientes com câncer é fundamental para levantar os domínios afetados e planejar as 

intervenções de enfermagem para esses pacientes (ZANDONAI et al., 2010, s/n). 

Existem na literatura diferentes escalas que são utilizadas para avaliar o 

desempenho funcional dos pacientes que estão sob cuidados paliativos, em hospitais do 

câncer de diferentes partes do Brasil, são utilizadas rotineiramente a escala de Medida de 

Independência Funcional (MIF) e a escala de Karnofsky (ARAUJO et al., 2010, p.134). 

Existe ainda a performance palliative scale (PPS) versão 2, que foi introduzida em 

1996 como uma ferramenta para mensurar o desempenho destes pacientes que não mais 

respondem ao tratamento curativo. (HO et al, 2008, p.1, tradução minha) 

A PPS versão 2 é uma versão modificada da escala de Karnofsky, e tem mostrado 

potencial para o prognóstico e sobrevida do paciente com câncer avançado. Nela estão 

incluídos 5 domínios: deambulação, atividade e evidência da doença, auto-cuidado, 

ingestão alimentar e nível de consciência (WENG et al, 2009, p. 2, tradução minha). 

Cabe ressaltar que prognosticar não fica restrito a predizer a sobrevida, mas faz 

referência à probabilidade relativa de que o paciente irá desenvolver cada um dos 

desfechos alternativos da história natural da doença (NUNES, 2010, p.15). 

Os escores da PPS são obtidos lendo-se a tabela na horizontal, em cada linha, até 

encontrar o nível ou características que melhor se adéquam ao paciente que está sendo 

avaliado. O primeiro domínio a ser avaliado é a deambulação, seguido da atividade e 

evidência da doença, auto-cuidado, ingesta e por fim, o nível de consciência. Cabe ressaltar 

que as colunas mais à esquerda (as primeiras a serem avaliadas) são as características mais 

fortes na determinação do escore e, em geral, assumem maior importância sobre as outras, 

no que diz respeito a avaliação do desempenho funcional (MACIEL, CARVALHO, 2009). 

Ressalta-se então a importância da avaliação do desempenho funcional destes 

pacientes para que possamos realizar uma assistência diferenciada e oferecer melhor 

qualidade de vida aos clientes com câncer avançado, além de investigar a possível relação 

do desempenho funcional, avaliado através da PPS versão 2, com a renda familiar dos 

pacientes. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem quantitativa. As 

pesquisas exploratórias proporcionam maior familiaridade com o problema, com o intuito 

de torná-lo mais explícito. Este tipo de pesquisa tem como finalidade o aprimoramento de 

idéias ou a descoberta de intuições (FIGUEIREDO, 2004, p. 103). 

Pesquisas exploratórias proporcionam uma visão geral acerca de determinado fato. 

Normalmente opta-se por este tipo de pesquisa quando o tema escolhido é pouco explorado 

e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis, sendo 

necessária a realização de uma investigação mais ampla, constituindo então, a primeira 

etapa desta investigação (GIL, 2008, p.27). 

Já as pesquisas do tipo descritivas têm como principal objetivo descrever as 

características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecer relações entre 

variáveis através da utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, podendo ainda, 

não somente estabelecer as relações entre variáveis, mas determinar a natureza desta 

relação (GIL, 2008, p.28; FIGUEIREDO, 2004, p. 105). 

As pesquisas descritivas, juntamente com as exploratórias, pretendem descrever 

com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade (GIL, 2008, p.27).  

Uma pesquisa quantitativa é aquela que se apropria da análise estatística para o 

tratamento dos dados, utilizada quando se pretende realizar um estudo exploratório para 

um conhecimento mais profundo do problema ou objeto de pesquisa, bem como nos 

estudos de análise de desempenho (FIGUEIREDO, 2004, p.107). 

Rodrigues (2007, p. 31) ressalta que a pesquisa quantitativa contribui para a 

ampliação do conhecimento e constitui uma base para outros pesquisadores. Quando bem 

realizada fornece uma generalidade útil ao pesquisador. 
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A pesquisa foi realizada em dois momentos distintos de coleta de informações: o 

primeiro momento com estudo de campo para identificação do desempenho funcional e 

renda familiar dos pacientes e no segundo momento, a identificação de intervenções de 

enfermagem na literatura por meio de revisão integrativa na Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS). 

 

3.2 PRIMEIRO MOMENTO DA PESQUISA 

 

3.2.1 Cenário e Sujeitos do Estudo 

 

O cenário da pesquisa foi o ambulatório de cuidados paliativos, que faz parte da 

Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON ) e está situado no térreo do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense. Tendo como 

população alvo do estudo os pacientes atendidos neste ambulatório entre os meses de 

novembro e dezembro de 2012.  

A amostra não probabilística contou com 12 pacientes com os seguintes critérios de 

inclusão: idade superior a 18 anos, com câncer em estágio avançado em cuidados 

paliativos e que concordaram em participar do estudo com assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE); e como critério de exclusão: pacientes 

incapazes de serem submetidos à entrevista, por motivos físicos ou psicológicos.  

Os pesquisados foram esclarecidos sobre a possibilidade de solicitar o desligamento 

da pesquisa em qualquer momento de sua realização, por quaisquer motivos que julguem 

procedentes.  

 

3.3 SEGUNDO MOMENTO DA PESQUISA 

 

No segundo momento da pesquisa foi realizada uma pesquisa integrativa na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a fim de comparar o que vem sendo publicado na 

literatura brasileira com os dados obtidos a partir do primeiro momento desta pesquisa. 

 

3.4 ASPÉCTOS ÉTICOS 

 

A coleta de dados ocorreu após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro, seguindo os 

preceitos da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre pesquisas 
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envolvendo seres humanos, que incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os 

quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e 

justiça, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, 

aos sujeitos da pesquisa e ao Estado, conforme o parecer de número 103.609. 

Para participação no estudo, os sujeitos foram convidados a formalizar aceite no  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que se encontra em anexo, onde 

foram explicados os objetivos do estudo e seus direitos como participantes do mesmo, 

como o de desistir a qualquer momento da participação do estudo, garantia de anonimato e 

que a participação não acarretará nenhum ônus financeiro.  

É de inteira responsabilidade do pesquisador manter sigilo sobre as informações 

colhidas dos pacientes, preservar o anonimato dos sujeitos envolvidos e utilizar resultados 

para fins científicos. 

Por se tratar de uma pesquisa com pacientes portadores de uma doença crônica em 

estágio avançado e entendendo os riscos de complicações físicas e psicológicas que podem 

surgir durante a entrevista, ressalta-se a garantia de interrupção e pronto atendimento a 

estes pacientes, contando com a presença de uma equipe multiprofissional, caso haja 

quaisquer transtorno para o pesquisado. 

 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

No primeiro momento da pesquisa foi realizado um estudo de campo para 

identificação do desempenho funcional dos pacientes, bem como a renda familiar dos 

mesmos. A análise dos dados foi realizada por meio de estatística simples, a partir da 

correlação entre resultados obtidos. 

No segundo momento da pesquisa foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual em 

Saúde, a fim de buscar embasamento teórico para realizar a discussão dos dados obtidos no 

primeiro momento. Para tanto foram realizadas buscas integrativas com os descritores 

cuidados de enfermagem and cuidados paliativos and oncologia; após esta, foi realizada 

outra busca com os descritores avaliação de desempenho and oncologia. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 PRIMEIRO MOMENTO DA PESQUISA 

 

Após a coleta dos dados, estes foram tratados por meio de análise estatística 

simples, relacionando a pontuação obtida através da avaliação do desempenho funcional 

com a renda familiar, sexo e tipo de tumor primário destes pacientes. 

Dos pacientes que participaram do estudo 58,3% (n=7) eram do sexo feminino e 

41,7% (n=5) eram do sexo masculino. A idade dos pacientes variou entre 51 e 88 anos, 

tendo 41,7% dos pacientes (n=5) entre 50 e 60 anos; 16,6% (n=2) entre 60 e 70 anos; e 

41,7% da amostra (n=5) com idade superior a 70 anos.  

Entre os pacientes com idade de 50 a 60 anos, 60% apresentaram um escore de 40% 

de desempenho funcional. Enquanto os pacientes acima de 70 anos apresentaram em sua 

maioria um escore de 60%. 

 

O quadro 1 abaixo representa a idade da amostra estudada: 

Idade N Percentual (%) 

50 a 60 anos 5 41,7 

60 a 70 anos 2 16,6 

Acima de 70 anos 5 41,7 

 

Dentre os tipos de câncer encontrados na população estudada tivemos 25% (n=3) 

dos pacientes com câncer de pulmão; 16,7% (n=2) com câncer de tireoide; 8,3% (n=1) com 

câncer de próstata; 8,3% (n=1) com câncer de reto; 8,3% (n=1) com câncer de próstata; 

8,3% (n=1) com câncer de pulmão; 8,3% (n=1) com câncer de pâncreas; 8,3% (n=1) com 

câncer de canal anal; 8,3% (n=1) com câncer de estômago. Conforme mostra o quadro 2 

abaixo: 
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Quadro 2: Tipos de câncer 

Tipo de câncer N  Percentual (%) 

Câncer de mama 3 25 

Câncer de tireoide 2 16,7 

Câncer de próstata 1 8,3 

Câncer de reto 1 8,3 

Câncer de parótida 1 8,3 

Câncer de pulmão 1 8,3 

Câncer de pâncreas 1 8,3 

Câncer de canal anal 1 8,3 

Câncer de estômago 1 8,3 

 

Com relação ao desempenho funcional, dos 12 pacientes avaliados 25% (n=3) 

apresentaram performance de 60%, outros 25% (n=3) a performance foi de 40%; 16,6% 

(n=2) dos pacientes apresentaram performance de 50%; 8,3% (n=1) apresentou a 

performance de 30%, outros 8,3% da amostra apresentavam performance referente a 80% e 

ainda, outros 8,3% com performance de 100%. 

No quadro 3 encontram-se o desempenho funcional e o percentual em que este 

dado apareceu na amostra citada acima. 

 

Quadro 3: Desempenho funcional de acordo com a PPSv2 

Performance  N  Percentual (%) 

10% 1 8,3 

30% 1 8,3 

40% 3 25 

50% 2 16,6 

60% 3 25 

80% 1 8,3 

100% 1 8,3 

 

Com relação à renda familiar dos pacientes estudados, 50% (n=6) referem ter uma 

renda familiar mensal de até 2 salários mínimos; 25% (n=3) têm renda familiar mensal 

entre 3 e 4 salários mínimos; 8,3% (n=1) com renda familiar mensal de 5 ou mais salários 
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mínimos e 16,7% (n=2) não souberam informar e a informação não constava no 

prontuário, conforme mostra o quadro 4: 

 

Quadro 4: Renda familiar 

Renda familiar mensal N Percentual (%) 

Até 2 salários mínimos 6 50 

De 3 a 4 salários mínimos 3 25 

5 ou mais salários mínimos 1 8,3 

Não souberam informar 2 16,7 

 

Da amostra estudada, observamos que metade (n=6) dos pacientes relataram renda 

de até 2 salários mínimos, ao analisar o tipo de tumor primário apresentado por estes seis 

pacientes pudemos observar que dois pacientes apresentaram câncer de mama, outros dois 

apresentaram câncer de tireoide, um paciente apresentou câncer de canal anal e um 

apresentou câncer de próstata.  

Os pacientes com renda familiar entre três e quatro salários mínimos apresentaram 

como tumor primário câncer de reto, de pulmão e de parótida.  

Da amostra estudada, apenas um paciente relatou possuir renda de cinco salários 

mínimos, este apresentou como tumor primário câncer de estômago. 

O gráfico 1 representa a correlação entre os tipos de tumor primário e a renda 

familiar mensal dos pacientes: 

Gráfico 1: Tipos de tumor primário e renda familiar 
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Dos pacientes que não sabiam informar a renda familiar e não possuíam este dado 

nos respectivos prontuários, um apresentou como tumor primário câncer de pâncreas e 

outro apresentou câncer de mama.  

Dentre os tipos de tumores primários encontrados, os tumores de mama e tireoide 

foram os mais predominantes. Dos pacientes com câncer de mama, um apresentou escore 

de performance de desempenho funcional de 50%, outro apresentou um escore de 60% e o 

terceiro apresentou escore de 10%; dos dois pacientes com câncer de tireoide, um 

apresentou um escore de 80% e outro de 40%. Sendo considerado o escore de 50% a 

mediana apresentada pelos pacientes com câncer de mama e 60% a mediana dos valores 

encontrados na avaliação do desempenho funcional dos pacientes com câncer de tireoide.  

Metade dos doze sujeitos da pesquisa apresentou renda familiar de até dois salários 

mínimos, o escore de desempenho funcional destes pacientes variou entre 30% e 100%, 

um paciente apresentou um escore de 30%, um de 40%, um de 50%, um de 60%, um de 

80% e um de 100%.  

Com relação aos pacientes que relataram possuir renda familiar mensal entre três e 

quatro salários mínimos, dois apresentaram um escore de desempenho funcional de 40% e 

um apresentou escore de 60%; considera-se então o escore de 40% a mediana destes 

sujeitos. 

Somente um paciente apresentou renda familiar de 5 salários mínimos, este possui 

um escore de 60% com relação à performance de desempenho funcional. 

 

4.2 SEGUNDO MOMENTO DA PESQUISA 

 

No segundo momento da pesquisa foi realizada uma busca integrativa na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) com os seguintes descritores: cuidados de enfermagem and 

cuidados paliativos and oncologia, nas bases de dados LILACS, IBECS e MEDLINE, 

onde foram encontrados 17 artigos, sendo 14 na base de dados LILACS, 2 na base da 

dados IBECS e 1 na base de dados MEDLINE. Após esta etapa foi realizado um 

refinamento onde, para utilização neste estudo, foram selecionados apenas os artigos que 

se adequassem à temática, com a publicação na íntegra e em português, sendo então 

selecionados 6 artigos. 

Foi realizada uma segunda busca integrativa na BVS, com os descritores avaliação 

de desempenho and oncologia, nas bases de dados LILACS, IBECS e MEDLINE, onde 

foram encontrados 5 artigos na base de dados LILACS, nenhum artigo publicado na base 



32 
 

de dados IBECS e 48 artigos publicados na base de dados MEDLINE, para realizar o 

refinamento dos resultados encontrados foram selecionados apenas artigos com publicação 

na íntegra, em português e que se adequassem à temática, foi então selecionado 1 artigo. 

Após a leitura e análise dos artigos selecionados, primeiramente podemos destacar 

a escassez de artigos publicados na literatura nacional acerca desta temática. Destes 

encontrados, a sistematização da assistência de enfermagem em cuidados paliativos 

oncológicos foi abordada em 02 artigos; o olhar para os familiares dos pacientes 

oncológicos com câncer avançado foi estudado em 02 dos artigos; a internação domiciliar 

do paciente oncológico foi estudada em 01 artigo; a sedação e eutanásia de pacientes com 

câncer em cuidados paliativos foi abordada em 01 artigo; a avaliação da biomecânica 

funcional em pacientes oncológicos foi abordada em 01 artigo. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A proposta dos cuidados paliativos em oncologia tem como base oferecer qualidade 

de vida aos pacientes através do controle dos sintomas, principalmente da dor, além de 

oferecer a estes pacientes suporte psicológico, social e espiritual. A avaliação do 

desempenho funcional se faz importante, tendo em vista que a funcionalidade dos 

pacientes está diretamente ligada à qualidade de vida. A terapêutica paliativa não tem 

função curativa, sendo assim, é voltada para o controle sintomático e preservação da 

qualidade de vida dos pacientes, não busca prolongamento ou abreviação da sobrevida 

(BRASIL, 2001, p.11). 

Nestes pacientes, mesmo após a progressão da doença, surgem sinais e sintomas 

como dor, dispneia, náuseas e vômitos (SANCHO, 2000 apud¹ GIROND, 

WATERKEMPER, 2006, p.258). 

Cabe ressaltar a importância da formação do vínculo entre cuidador, paciente e 

profissional da saúde, tendo em vista que quando as metas do tratamento começam a se 

deslocar na direção do cuidado e de conforto em relação ao tratamento agressivo 

focalizado na doença, o alívio dos sintomas e a qualidade de vida definida pelo 

paciente/família assumem maior força na tomada de decisão sobre o tratamento 

(SMELTZER et al, 2009, p.388). 

Pesquisas mostram que em países com grande volume de recursos financeiros, os 

cânceres predominantes são os de pulmão, mama, próstata e cólon, enquanto em países de 

baixo e médio recursos, os cânceres predominantes são os de estômago, fígado, cavidade 

oral e colo do útero (BRASIL, 2011, p. 25). 

Em 2012 eram esperados para o Brasil 52.680 casos novos de câncer de mama, com 

um risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres. Este é o mais frequente nas 

mulheres das regiões Sudeste, Sul, Centro-oeste e Nordeste, sem considerar os tumores de 

pele não melanoma. O câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo, 

tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Sendo considerada a 
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idade o principal fator de risco para o desenvolvimento deste tipo de neoplasia, embora 

outros fatores de risco já estejam também bem estabelecidos, por exemplo, fatores 

relacionados à vida reprodutiva da mulher, como menarca precoce, nuliparidade, idade da 

primeira gestação a termo acima de 30 anos, anticoncepcionais orais, menopausa tardia e 

terapia de reposição hormonal; história familiar de câncer de mama e alta densidade do 

tecido mamário, além de exposição à radiação ionizante, mesmo em baixas doses, também 

é considerada um fator de risco, particularmente durante a puberdade (BRASIL, 2011, p. 

33). 

Das 7 mulheres que participaram desta pesquisa, 3 apresentaram o câncer de mama 

como tumor primário, sendo este o de maior predominância entre as mulheres que 

participaram do estudo. Esta informação tem, portanto, relação com o que vem sendo 

mostrado em outras pesquisas. 

Ao analisar os resultados obtidos através da avaliação de desempenho funcional 

destes pacientes, percebemos que o escore de 60% foi encontrado em 25% dos sujeitos da 

pesquisa. Cabe ressaltar que o escore de 60% é referente ao paciente com capacidade 

reduzida de deambulação, com alguma evidência da doença, que necessitam de assistência 

ocasional, embora esta não afete totalmente as atividades de trabalho ou hobbies, segundo 

Maciel e Carvalho (2009 p.6), assistência ocasional significa que o paciente é capaz de 

transferir-se para fora do leito na maior parte do tempo e realizar atividades como 

caminhar, tomar banho, ir ao banheiro e comer por si só, mas que ocasionalmente (uma vez 

ao dia, ou poucas vezes por semana) este paciente requer pequena assistência. Esta 

assistência pode ser prestada por parte dos profissionais de saúde, ou pelos seus 

cuidadores. 

Outros 25% dos pacientes apresentaram escore de 40%, esta performance de 

desempenho funcional é referente aos pacientes que permanecem a maior parte do tempo 

acamados, são classificados com este escore aqueles que são incapazes de realizar a 

maioria das atividades de auto-cuidado, necessitando de assistência quase completa para 

realizar estas atividades. A redução da deambulação está ligada a inabilidade de 

desempenhar seu trabalho normalmente, atividades em casa e hobbies. Além destas 

limitações, estes pacientes ainda podem apresentar uma ingesta alimentar reduzida e nível 

de consciência levemente reduzido. 

Após a análise dos artigos selecionados a partir da busca integrativa realizada na 

Biblioteca Virtual de Saúde, fica evidente a escassez de artigos na literatura nacional 
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voltados para o cuidado de enfermagem aos pacientes oncológicos com câncer avançado, 

principalmente no que diz respeito ao desempenho funcional.  

Alguns pesquisadores têm tentado correlacionar a evolução dos sintomas com a 

performance de desempenho funcional, estes estudos mostraram que a média dos escores 

de desempenho funcional declinam vagarosamente nos últimos 6 meses de vida dos 

pacientes, começando aproximadamente em 70% e terminando em 40%, declinando mais 

rapidamente no último mês de vida, e que os pacientes com câncer de pulmão são os que 

apresentam a pior sobrecarga de sintomas, quando realizada uma associação entre tipo de 

tumor, o desempenho funcional e a Edmont Symptom Assessment System (ESAS) (SEOW 

et al, 2011; BARBERA et al, 2010, tradução minha). 

Quando as metas do tratamento começam a se deslocar na direção do cuidado e 

conforto em relação ao tratamento agressivo focalizado na doença, o alívio dos sintomas e 

a qualidade de vida definida pelo paciente/família assumem maior destaque na tomada de 

decisão sobre o tratamento. Cada decisão de suspender o tratamento ou interromper os 

exames diagnósticos é uma decisão extremamente emocional para o paciente e família. É 

importante que os profissionais de saúde levem em consideração as crenças, preferências e 

práticas específicas do paciente e da família em relação ao cuidado nesta fase 

(SMELTZER et al, 2009, p. 386-387). 

Com o progresso da doença os pacientes experimentam muitos dos mesmos 

sintomas, independente de seu processo patológico subjacente. Os sintomas na doença 

terminal podem ser causados pela doença, quer diretamente, quer indiretamente, pelo 

tratamento da doença ou por um distúrbio coexistente que não está relacionado com a 

doença (SMELTZER et al, 2009, p.389). 

Um estudo realizado anteriormente com pacientes oncológicos sob cuidados 

paliativos mostrou que 75% destes pacientes apresentaram fadiga, sendo este considerado 

o sintoma mais prevalente do estudo, mais da metade dos pacientes relataram falta de ar ou 

dor; foram associados ao câncer de pulmão os sintomas mais graves (BARBERA et al, 

2010, tradução minha). 

Nos últimos anos, a fadiga foi reconhecida como um dos sintomas mais 

significativos e frequentes experimentados pelos pacientes com câncer. Este sintoma pode 

estar relacionado a um efeito colateral esperado e temporário do processo do câncer e de 

muitos tratamentos usados ou, pode advir do estresse do enfrentamento relativo ao câncer 

(Smeltzer et al, 2009, p. 362) 
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A dor, como também mostram estudos anteriores, se destaca como um dos 

principais sintomas apresentados pelos pacientes oncológicos em cuidados paliativos, a 

enfermagem tem um papel importante na avaliação desta dor com relação à localização, 

qualidade, frequência e duração, devendo fazer uso de escalas de dor a fim de mensurar 

tais categorias e prosseguir com os cuidados e orientações necessárias (Smeltzer et al, 

2009, p.344). 

Levando em consideração o escore de desempenho funcional apresentado pelos 

pacientes estudados, podemos perceber que grande parte destes pacientes apresentou um 

escore menor ou igual a 40%, indicando que a nutrição dos mesmos estar alterada devido a 

uma redução no padrão alimentar. A literatura nos traz que a falta de apetite também está 

entre um dos sintomas mais comuns encontrados nesta clientela (BRASIL, 2008, p.71). 

Brasil (2008, p.71) destaca alguns dos sintomas mais frequentes apresentados por 

pacientes oncológicos em cuidados paliativos, são estes: 

 Dor 

 Fadiga 

 Falta de apetite 

 Náuseas e vômitos 

 Constipação intestinal 

 Obstrução intestinal 

 Alteração da mucosa oral 

 Diarreia 

 Sangramento 

 Depressão 

 

As evidências localizadas através desta pesquisa subsidiaram a elaboração de um 

manual, que se encontra no apêndice 1, baseado nas potenciais manifestações clínicas 

apresentadas pelos pacientes oncológicos em cuidados paliativos, levando em consideração 

a renda familiar mensal relatada pelos pacientes que participaram do estudo, de modo que, 

tal manual se adéqua a todos os pacientes atendidos no ambulatório de cuidados paliativos 

do Hospital Universitário Antônio Pedro e que aceitaram participar do estudo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Foi possível alcançar os objetivos propostos ainda que com um número reduzido de 

sujeitos. A partir da análise e discussão dos dados obtidos no primeiro momento da 

pesquisa pudemos perceber que as informações geradas a partir desta análise condizem 

com a realidade descrita em estudos anteriores. 

Observamos que grande parte dos sujeitos da pesquisa apresentaram um escore de 

desempenho funcional de 40%, ou seja, são pacientes que possuem uma certa dependência 

dos seus cuidadores para realização das atividades diárias na maior parte do tempo, 

reforçando a necessidade de elaborar um manual para nortear as orientações de 

enfermagem que devem ser dadas aos cuidadores e aos próprios pacientes, baseado nos 

possíveis sintomas que estes pacientes possam vir a apresentar, tendo em vista que o 

desconhecimento acerca do prognóstico da doença causa muitas vezes medo e ansiedade 

nestes pacientes, cabendo ao enfermeiro que atua nesta área realizar as devidas orientações, 

ainda que para pacientes que apresentem um escore de desempenho funcional elevado. 

A partir da análise dos dados obtidos durante a primeira fase percebemos que não 

houve relação entre a performance de desempenho funcional e a renda familiar dos 

pacientes em cuidados paliativos. Sugere-se que sejam feitas mais pesquisas nesta área, 

levando em consideração que esta relação pode não ter sido observada devido ao número 

reduzido de sujeitos e da utilização de análise estatística simples, ressaltando aqui a 

importância de que seja realizada uma pesquisa com uma amostra significativa de sujeitos 

e utilizada uma análise estatística mais elaborada. 

A pesquisa foi relevante para a prática de enfermagem pois aborda uma temática 

pouco estudada na literatura nacional, reforçando a necessidade de serem realizadas mais 

pesquisas acerca desta temática, visando a melhoria da assistência prestada. Além de 

possibilitar a elaboração de um manual voltado para os cuidados de enfermagem que pode 

vir a nortear as práticas do enfermeiro que atua na área de cuidados paliativos de pacientes 

com câncer. 

 



40 
 

A busca integrativa na Biblioteca Virtual de Saúde permitiu que fosse observada a 

necessidade de se realizar mais pesquisas nesta área, tendo em vista o número reduzido de 

artigos encontrados na literatura nacional acerca desta temática e a importância da 

avaliação do desempenho funcional para um cuidado mais direcionado, voltado para as 

necessidades e peculiaridades de cada paciente. 
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APÊNDICE I 

 

Manual de cuidados de enfermagem voltados para pacientes 

oncológicos em cuidados paliativos  

 

 Cuidados Paliativos 

As ações de controle do câncer não são voltadas apenas para a prevenção, detecção 

precoce, diagnóstico ou tratamento, mas envolvem também os cuidados paliativos. 

Segundo a OMS os cuidados paliativos consistem na abordagem para melhorar a qualidade 

de vida dos pacientes e de seus familiares e no enfrentamento de doenças que oferecem 

risco de vida, pela prevenção e pelo alívio do sofrimento (INCA, 2011). 

Cuidados paliativos são cuidados ativos totais prestados a pacientes e às suas 

famílias quando se estabelece que o doente não se beneficiará de um tratamento voltado 

para cura, tendo o enfoque voltado para qualidade de vida, controle de sintomas e alívio do 

sofrimento humano integrado pelo caráter trans, multi e interdisciplinar dos cuidados 

paliativos (BRASIL, 2001). 

Os cuidados prestados ao paciente em cuidados paliativos buscam a ausência de dor 

e sofrimento minimizado mediante os cuidados adequados. A empatia, bom humor e 

compreensão são integrantes fundamentais da terapêutica. A abordagem é multidisciplinar, 

contando com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, 

fisioterapeutas e voluntários (BRASIL, 2001). 

Só são possíveis os cuidados paliativos quando realizados por equipe 

multiprofissional em trabalho harmônico e convergente. O foco da atenção não é a doença 

a ser curada, mas o doente, entendido como um ser biográfico, ativo, com direito a 

informação e a autonomia plena para as decisões a respeito de seu tratamento (FILHO et 

al, 2010). 

 

 Objetivos dos cuidados paliativos: 

•  Promover alívio da dor e de outros sintomas que causam sofrimento, buscando a 

melhora da      qualidade de vida do paciente, o que pode influenciar positivamente o curso 

da doença. 
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•  Integrar os aspectos físico, psicológico e espiritual no cuidado ao paciente, por 

meio de equipes interdisciplinares, com profissionais preparados para esse tipo de 

abordagem.  

• Promover os cuidados e as investigações necessárias para melhorar a 

compreensão e o manejo das complicações clínicas que causam sofrimento ao paciente, 

evitando procedimentos invasivos que      não levem à melhoria da qualidade de vida.  

•   Oferecer suporte para auxiliar os pacientes a terem uma sobrevida o mais útil 

possível, de preferência usufruindo do ambiente familiar. 

•   Oferecer suporte para a família no período da doença e depois do óbito, em seu 

próprio processo de luto. 

•   Respeitar a morte como um processo natural do ciclo da vida, não buscando a 

sua antecipação ou o seu adiamento. 

 

 Sinais e sintomas mais frequentes: 

•  Fadiga                                                         •  Obstrução intestinal 

•  Dor                                                              •  Alteração da mucosa oral 

•  Falta de apetite                                           •  Diarreia 

•  Náuseas e vômitos                                      •  Sangramento 

•  Constipação intestinal                                  

 

1. Fadiga: 

É a sensação de cansaço extremo devido a combinação de sintomas físicos e 

mentais. Praticamente universal nos estágios finais da doença. Fatores desencadeantes: 

Pós quimio e radioterapia, uso de corticóides, distúrbios metabólicos (por exemplo: 

hipoglicemia, hipopotassemia, hipercalcemia, insuficiência hepática ou renal, distúrbios 

tireoidianos), sangramento, sedação, sepse, depressão, deficiência nutricional, 

medicamentos, dentre outros. 

Conduta:  

- Incentivar vários períodos de repouso durante o dia, principalmente antes e depois 

do esforço físico; 

- Incentivar a ingestão adequada de proteínas e calorias; 

- Avaliar quanto aos distúrbios hidroeletrolíticos; 

- Quando a fadiga ainda é leve, estimular pequenas atividades físicas para preservar 

a fora muscular; 
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- Incentivar a participação em programas de exercício planejados; 

- Fornecer estratégias para facilitar a mobilidade; 

- Avaliar quanto às fontes de desconforto, identificar e reverter, se possível, a causa 

de base; 

 

2. Dor 

As sídromes álgicas que se manifestam em doentes oncológicos são geralmente 

mais incapacitantes que as que se manifestam em outras condições. A  dor no doente com 

câncer pode decorrer de fatores relacionados direta ou indiretamente com o tumor primário 

e suas metástases, intervenções terapêuticas, dos procedimentos de investigação ou de 

condições não relacionadas com a doença oncológica. 

Conduta: 

- Usar a escala de dor para avaliar as características da dor e desconforto: 

localização, qualidade, frequência e duração; 

- Avaliar os outros contribuintes para a dor do paciente: medo, fadiga, raiva, entre 

outros; 

- Avaliar as respostas comportamentais do paciente à dor e à experiência dolorosa; 

- Incentivar as estratégias de alívio da dor que o paciente empregou com sucesso na 

experiência dolorosa pregressa; 

- Administrar os analgésicos para alívio ótimo da dor de acordo com a prescrição 

médica; 

 

3. Falta de apetite (Anorexia) 

Perda do apetite é o segundo sintoma mais comum em pacientes com câncer 

avançado. Apetite e ingestão alimentar são fatores importantes na qualidade de vida para o 

paciente. 

Conduta: 

- Sugerir refeições menores e mais frequentes; 

- Sugerir alimentos que sejam bem tolerados pelo paciente, sobretudo os alimentos 

hipercalóricos e ricos em proteínas; 

- Incentivar a ingesta líquida adequada, mas limitar os líquidos na hora das 

refeições; 

- Fornecer o controle das náuseas e vômitos (quando relacinados); 
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4. Náuseas e vômitos 

Ocorrem em 60% dos pacientes com câncer avançado. Particularmente 

prevalecente em tumor de mama, estômago ou tumores ginecológicos. Quando possível, 

deve-se reverter a causa (fármacos, constipação ou obstrução intestinal, alteração 

metabólica, tosse, uremia, radioterapia, medo ou ansiedade, dentre outras) 

A avaliação do estado nutricional do paciente é um importante papel da 

enfermagem, tendo em vista que, um estado nutricional prejudicado pode contribuir para a 

progressão da doença, sobrevida diminuída, imuni-inconpetência, incidência aumentada de 

infecção, reparação tissular retardada, capacidade funcional diminuída e funcionamento 

psicossocial prejuducado. 

Conduta: 

- Ajustar a dieta antes e depois da administração do medicamento de acordo com a 

preferência e tolerância do paciente; 

-Aconselhamento nutricional; 

- Administrar atieméticos, sedativos e corticoesteróides conforme prescrição 

médica; 

- Assegurar a hidratação adequada antes, durante e depois da administração do 

medicamento; avaliar balanço hídrico; 

- Avaliar outras causas de náuseas e vômitos, como constipação, irritação 

gastrointestinal, distúrbio eletrolítico, radioterapia, medicamentos e matástase para o 

sistema nervoso central. 

 

 

5. Constipação intestinal 

Este sintoma está presente em 40% dos pacientes com câncer avançado, sendo 

prevalente em 90% dos pacientes em uso de opióide. São fatores de risco: imobilidade, 

baixa ingesta hídrica, hipo ou hipercalemia, uso de opiáceos, uso de antidepressivos 

tricíclicos, uso de clorpromazina. 

Usualmente pode ser identificado por queixas de anorexia, náuseas, vômitos, dor 

abdominal, diarreia paradoxal e tenesmo. 

Conduta: 

- Prevenir sempre; 

- Orientação nutricional; 
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- Orientar quanto adequada ingesta hídrica; 

-Medicação: Laxativos (priorizar quando em uso de opióides) 

         Clister glicerinado (quando os medicamentos não surtirem o efeito 

desejado, ou como medida inicial para esvaziamento do colon) 

 

6. Alteração da mucosa oral 

Comum após a radio e quimioterapia. Acarreta perda da ingestão oral, aumenta 

doença periodontal, causa desconforto social e predispõe a infecões. Ocorre devido a 

debilidade orgânica, diminuição da ingesta oral, uso de drogas, ansiedade, respiração oral e 

tumoração local. 

Condutas Preventivas: 

- Escovar os dentes com escova de cerdas macias;  

- Usar dentifrícios não-abrasivos depois das refeições e na hora de dormir; 

- Passar fio dental a cada 24 horas, a menos que seja doloroso ou que a contagem de 

plaquetas caia abaixo de 40.000/mm³; 

- Evitar jejum prolongado; 

- Evitar alimentos ácidos; 

 

7. Diarréia 

Evacuação líquida de 3 ou mais episódios ao dia. Ocorre em 5 a 10% dos pacientes 

com câncer avançado 

Conduta: 

- Se pós gastrectomia, orientar ingestão de pequenos volumes de alimento; 

- Descartar concomitância com colite ulcerativa ou doença de Crohn; 

- Rever dieta inadequada; 

- Hidratação;  

- Avaliar necessidade de reposição de potássio; 

- Se infecciosa, tratar causa base; 

 

8. Sangramento 

Devem ser avaliados os fatores que contribuem para o sangramento. Esses incluem 

a supressão da medula óssea a partir da radiação, quimioterapia e outros medicamentos que 

interferem com a coagulação e função das plaquetas. Os sítios de sangramento comuns 

incluem a pele e mucosas; os tratos intestinal, urinário e respiratório; e o cérebro. A 
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hemorragia macrocópica, bem como o sangue nas fezes, urina, escarro ou vômito; 

contusão (equimoses); petéquias; e alterações no estado mental são monitorados e 

relatados. 

Conduta 

- Avaliar quanto ao potencial para sangramento 

- Instruir o paciente e família a respeito das maneiras de minimizar o sangramento: 

 I- Usar escova de dentes com cerdas macias para o cuidado bucal; 

 II- Evitar colutórios comerciais; 

 III- Usar uma lixa para o cuidado das unhas; 

 IV- Evitar alimentos difíceis de mastigar; 

- Realizar exames laboratoriais para monitorar o risco de sangramento; 

- Aplicar pressão direta nos sítios de injeção e de punção venosa por pelo menos 5 

minutos; 

- Usar emolientes fecais ou aumentar o volume de fibras na dieta; 

- Evitar o uso de medicamentos que interferem na coagulação; 
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ANEXO I 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Nome:                                                                       Tumor primário: 

Data de nascimento:                                                 Renda familiar: 

Sexo: 

 

Palliative Performance Scale – PPS Versão 2: 

 
%  Deambulação  Atividade e 

evidência da 
doença  

Auto-cuidado  Ingesta  Nível da 
Consciência  

100  Completa  Atividade 
normal e 
trabalho; sem 
evidência de 
doença  

Completo  Normal  Completa  

90  Completa  Atividade 
normal e 
trabalho; 
alguma 
evidência de 
doença  

Completo  Normal  Completa  

80  Completa  Atividade 
normal com 
esforço; 
alguma 
evidência de 
doença  

Completo  Normal ou 
reduzida  

Completa  

70  Reduzida  Incapaz para o 
Trabalho; 
Doença 
significativa  

Completo  Normal ou 
reduzida  

Completa.  

60  Reduzida  Incapaz para o 
hobbie/trabalh
o doméstico. 
Doença 
significativa  

Assistência 
ocasional.  

Normal ou 
reduzida  

Completa ou 
períodos de  
Confusão.  

50  Maior parte de 
tempo sentado 
ou deitado  

Incapacitado 
para qualquer 
trabalho; 
Doença 
extensa.  

Assistência 
Considerável  

Normal ou 
reduzida  

Completa ou 
períodos de  
Confusão.  

40  Maior parte do 
tempo 
acamado  

Incapaz para a 
maioria das 
atividades . 
Doença 
extensa  

Assistência 
quase 
completa  

Normal ou 
reduzida  

Completa ou 
sonolência.  
+/- confusão  

30  Totalmente 
acamado  

Incapaz para 
quallquer 
atividade. 
Doença 
extensa  

Dependência 
Completa  

Normal ou 
Reduzida  

Completa ou 
sonolência.  
+/- confusão  

20  Totalmente 
acamado  

Incapaz para 
qualquer 

Dependência 
Completa  

Mínima a 
pequenos 

Completa ou 
sonolência.  
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atividade. 
Doença 
extensa  

goles  +/- confusão  

10  Totalmente 
acamado  

Incapaz para 
qualquer 
atividade. 
Doença 
extensa  

Dependência 
Completa  

Cuidados com 
a boca  

Sonolência ou 
coma.  
+/- confusão  

0  Morte  -  -  -  -  

Performance:                                                                                 Data: ____/____/_______. 
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS PACIENTES 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do estudo: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FUNCIONAL DE PACIENTES 

ONCOLÓGICOS POR MEIO DA ESCALA DE CUIDADOS PALIATIVOS 

Pesquisador responsável:  Maria Albermária Veras Siqueira 

Sob orientação: Profª Drª. Patrícia Claro Fuly, da Instituição a que pertence o Pesquisador 

Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) ****-**** 

Nome do voluntário: ________________________________________________  

Idade: ____________ anos RG: ______________________________________ 

O Sr. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO FUNCIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS POR MEIO DA 

ESCALA DE CUIDADOS PALIATIVOS”. Essa pesquisa tem por objetivo: 1)Propor um 

manual de orientações com cuidados de enfermagem, baseado numa possível correlação 

entre o estado de gravidade do câncer e uma escala de cuidados paliativos; 2)Avaliar o 

desempenho funcional dos pacientes oncológicos com câncer avançado, por meio da escala 

de cuidados paliativos; 3) Identificar na literatura intervenções de enfermagem voltadas 

para pacientes com câncer avançado; 4) Analisar a correlação entre desempenho funcional 

em pacientes com câncer avançado e estado de gravidade para proposição de intervenções 

de enfermagem. 

Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros, relacionados à 

pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas 

científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita 

a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de 

todos os dados de identificação e informações relacionadas à privacidade do paciente. Este 

documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do 

sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. Como benefício, ao término do 

estudo, será formulado e disponibilizado um manual de cuidados de enfermagem, voltados 

para os pacientes com câncer que estão sob cuidados paliativos. 

Eu,___________________________________________________________________, 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto 

de pesquisa acima descrito. 

_________________________________________       

Assinatura do volutário 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo 

ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

 

_____________________________________________________________            

Maria Albermária Veras Siqueira 

(Responsável por obter o consentimento) 

 

Niterói, _____ de __________ de 2012. 
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ANEXO III 

 




