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Cuidar do Paciente Onco-hematológico é:

Prevenir além do que ele clinicamente apresenta.

Confortar o que o corpo não mais pode controlar.

Apoiar Emocionalmente quando a mente não está pronta para receber.

Orientar sempre, mesmo que as circunstâncias não nos façam acreditar.

Mesmo em meios as dificuldades, se ambas as partes, equipe e paciente, permanecerem

firmes na esperança e na fé, é possível construirmos juntos uma vida de qualidade. 

Renata Miranda de Sousa. 
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RESUMO

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva do tipo estudo de caso único, que teve como
objeto de estudo cuidados de enfermagem aos pacientes onco-hematológicos hospitalizados e
os seguintes objetivos: caracterizar o perfil dos pacientes onco-hematológicos hospitalizados
na enfermaria de hematologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), identificar as
demandas  de  cuidado  dos  pacientes  onco-hematológicos  hospitalizados  na  enfermaria  de
hematologia  do HUAP,  descrever  os  cuidados  realizados  pela  equipe  de  enfermagem aos
pacientes  onco-hematológicos  hospitalizados  na  enfermaria  de  hematologia  do  HUAP,
elaborar  um  protocolo  de  cuidados  de  enfermagem  aos  pacientes  onco-hematológicos
hospitalizados na enfermaria de hematologia do HUAP, a partir dos relatos dos membros da
equipe  de  enfermagem.  O  cenário  de  pesquisa  foi  à  unidade  de  hematologia  do  HUAP.
Fizeram parte do estudo 17 sujeitos, sendo sete (7) pacientes hospitalizados com diagnóstico
médico de LMA, LMC, LLA, LLC, Linfoma de Hodgkin e Não-Hodgkin e dez (10) membros
da equipe de enfermagem. A coleta de dados foi através do formulário de identificação e o
histórico de enfermagem com os pacientes e a observação participante acerca do cuidado de
enfermagem ao paciente onco-hematológico hospitalizado e as entrevistas com a equipe de
enfermagem. Os resultados apontaram como demandas de cuidado de enfermagem àqueles
relacionados  à  atenção,  cuidados  gerais,  ambiente  de  cuidado;  orientação  à  família  e  ao
paciente e equipe especializada. Com relação ao cuidado que a equipe de enfermagem realiza
foram identificados: cuidado prevenção; cuidado sensível; cuidado clínico; cuidado atributos;
cuidado educativo.  E o cuidado específico  ao paciente  onco-hematológico  está  atrelado à
prevenção, conforto, apoio emocional e orientação e tais cuidados foram os subsídios para a
elaboração do protocolo de cuidado de enfermagem a estes pacientes segundo a realidade
local  do HUAP. Desta  forma,  tal  protocolo consolida o que a  enfermagem do serviço de
hematologia do HUAP já vem realizando. Além disso, torna-se aos membros desta equipe um
apoio  na  prestação  da  assistência  de  enfermagem  de  modo  que  possam  identificar  no
protocolo os cuidados específicos direcionados as demandas de cuidados destes pacientes. 

Descritores: Enfermagem Oncológica; Cuidados de Enfermagem; Hematologia; Neoplasias;
Hospitalização.
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ABSTRACT

This is a qualitative, descriptive research of type single case study, which had as its object of
study  nursing  care  to  onco-hematological  patients  hospitalized  and  the  following  goals:
characterize the profile of onco-hematological patients hospitalized in hematology ward of the
University  Hospital  Antônio  Pedro  (HUAP),  identifying  the  demands  of  care  of  onco-
hematological  patients  hospitalized  in  hematology  ward  of  HUAP,  describing  the  care
provided by nursing staff to onco-hematological patients hospitalized in hematology ward of
HUAP, draw up a protocol of nursing care to onco-hematological patients hospitalized in
hematology ward of HUAP, from reports of the members of the nursing staff. The scenario of
research was the Hematology unit of HUAP. Were part of the study 17 subjects, being seven
(7)  hospitalized  patients  with  medical  diagnosis  of  LMA,  LMC,  LLA,  LLC,  Hodgkin's
lymphoma and non-Hodgkin lymphoma and ten (10) members of the nursing staff. The data
collection was through the identification form and the nursing history with patients and the
participant  observation  about  nursing  care  to  the  onco-hematological  patient  hospital  and
interviews with the nursing staff. The results showed how nursing care as demands related to
attention, general care, environment of care; guidance to the family and the patient and expert
staff. With respect to the care that nursing staff conducts were identified: preventive care;
sensitive care; clinical care; careful attributes; educational care. And patient specific onco-
hematological care is related to prevention, comfort, emotional support and guidance and such
care was the allowances for nursing care protocol to these patients according to the local
reality of HUAP. In this way, such a protocol that consolidates what the Hematology nursing
service of HUAP already has been performing. Moreover, it becomes to members of this team
a support  in  the  provision of  nursing care so that  they can  identify the  protocol  specific
targeted care demands these patients.

Descriptors: Oncologic Nursing; Nursing care; Hematology; Neoplasms; Hospitalization.
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RESUMEN

Esta es una investigación cualitativa,  descriptiva de tipo estudio de caso único,  que tenía
como  su  objeto  de  estudio  de  enfermería  de  cuidado  para  pacientes  onco-hematológicos
hospitalizados  y  las  metas  siguientes:  caracterizan  el  perfil  de  los  pacientes  onco-
hematológicos  hospitalizado  en  sala  de  hematología  de  la  Universidad  Hospital  Antônio
Pedro  (HUAP),  identificar  las  necesidades  de  cuidado  de  pacientes  onco-hematológicos
hospitalizados en sala de hematología de HUAP, describir los cuidados proporcionados por
enfermería personal a los pacientes onco-hematológicos hospitalizados en sala de hematología
de  HUAP,  elaborar  un  protocolo  de  atención  a  los  pacientes  onco-hematológicos
hospitalizados en la sala  de enfermería de hematología de HUAP, de los informes de los
miembros  del  personal  de  enfermería.  El  escenario  de  la  investigación  era  la  unidad  de
hematología  de  HUAP.  Formaban  parte  del  estudio17  sujetos,  siendo  siete  (7)  pacientes
hospitalizados con diagnóstico médico de LMA, LMC, LLA, LLC, linfoma de Hodgkin y No-
Hodgkin y diez 10 miembros del personal de enfermería. La recolección de datos fue a través
del  formulario  de  identificación  y  el  histórico  de  la  enfermería  con  los  pacientes  y  la
observación  participante  sobre  cuidados  al  paciente  onco-hematológico  hospitalizado  y
entrevistas  con  el  personal  de  enfermería.  Los  resultados  mostraron  cómo  demandas  de
cuidado de enfermería a aquellos relacionados con la atención, la atención general, entorno de
la atención; orientación a la familia y al paciente y el personal experto. Con respecto a los
cuidados que realiza el personal de enfermería se identificaron: atención preventiva; cuidado
sensible;  atención  clínica;  atributos  de  cuidado;  atención  educativa.  Con  respecto  a  los
cuidados que realiza el personal de enfermería se identificaron: atención preventiva; cuidado
sensible; atención clínica; atributos de cuidado; atención educativa. Y la atención específica al
paciente onco-hematológico está relacionado con la prevención, confort, apoyo emocional y
orientación  y tales  cuidados fueron las  asignaciones  para la  elaboración del  protocolo de
cuidado de enfermería a estos pacientes, según la realidad local de HUAP. De esta manera, tal
protocolo que consolida lo quela enfermería del servicio de hematología de HUAP ya  ha
venido desempeñando.

Descriptores:  Enfermería  Oncológica;  Atención  de  Enfermería;  Hematología;  Neoplasias;
Hospitalización.
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“Se não buscarmos o impossível, 

acabamos por não realizar o possível".

Leonardo Boff



14

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Motivação para Temática

O interesse pela temática desse estudo emergiu desde o trabalho de conclusão de curso

(TCC) da graduação e licenciatura em enfermagem na Universidade Federal Fluminense e foi

ampliado  durante  o  curso  de  pós-graduação  em nível  de  especialização,  sob  a  forma  de

treinamento em serviço para enfermeiros, nos moldes de residência da Universidade Federal

do Estado do Rio de Janeiro, quando passei a me interessar mais sobre a área de enfermagem

onco-hematológica  e  as  questões  que  envolvem o  cuidado  da  equipe  de  enfermagem ao

paciente onco-hematológico no cenário hospitalar.

Assim,  neste  estudo,  considerei  importante  dar  continuidade  na  pesquisa  sobre  o

cuidado de enfermagem ao paciente onco-hematológico hospitalizado e propus a elaboração

de um protocolo de cuidado de enfermagem ao mesmo, o qual pudesse considerar a realidade

local, uma vez que o cuidar a este paciente deve ser diferenciado, ou seja, direcionado às

necessidades por ele apresentada.  E durante esta trajetória acadêmica,  observou-se que há

evidências da prática que apresenta uma especificidade no cuidado de enfermagem prestado

aos pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro que me estimulou a identificá-los e

sistematizá-los em um protocolo.

Cuidado  de  enfermagem  a  esses  pacientes  transcende  os  procedimentos  técnicos,

sendo fundamental antes priorizar suas necessidades individuais, respeitando seus limites e

possibilidades, realizando o cuidado com zelo, carinho, atenção e amor, de forma a minimizar

o sofrimento e proporcionar melhoria da qualidade de vida aos mesmos (SOUSA, ESPÍRITO

SANTO e COSTA, 2012, p. 2625).

O paciente onco-hematológico é uma pessoa que se encontra inserida num ambiente

sociocultural, ou seja, possui família, trabalho, amigos, problemas, desejos, crenças e sonhos.

Esta é uma pessoa que acorda bem, sorrindo, mas que pode ter suas atividades interrompidas

ao longo do dia, por uma dor de cabeça, uma náusea aparentemente sem motivo, fadiga e

ainda uma tosse ou dispneia. Sinais e sintomas que, às vezes, podem não ser reconhecidos,
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mas  que  assustam  quando  surgem  associados  a  outros  sintomas  como  sangramentos  e

crescimento de nódulos em pescoço e axilas (SOUSA, ESPÍRITO SANTO e COSTA, 2012,

p. 2615).

Quando este paciente busca tratamento, pode descobrir que está com um problema

hematológico e, portanto, precisa ser hospitalizado. A partir daí é que vai se constatar que sua

fadiga ou fraqueza é causada por uma anemia e que esta pode ser devido a um câncer, como a

leucemia (SOUSA, ESPÍRITO SANTO e COSTA, 2012, p. 2615).

Observa-se que é um diagnóstico que se dá em um momento inesperado pelo paciente,

já  que  o mesmo apresenta uma sintomatologia que também é comumente  encontrada em

outras doenças. Assim, o cuidar ao paciente onco-hematológico deve perpassar não apenas a

esfera biológica, mas também emocional, sociológica, cultural e econômica. Portanto, é um

paciente que possui uma especificidade e uma demanda de cuidados que o torna complexo e

singular. Por isso, o profissional de enfermagem deve prestar uma assistência específica e

capacitada para tal, desempenhando ações de prevenção, tratamento e reabilitação a fim de

atendê-lo integralmente.

A Política  Nacional  para  a  Prevenção  e  Controle  do  Câncer  corrobora  com  esta

afirmativa ao se articular  com o Ministério  da Saúde e  com as Secretarias de Saúde dos

estados e municípios e faz parte como um dos Princípios e Diretrizes relacionados ao Cuidado

Integral  “a  prevenção,  a  detecção  precoce,  o  diagnóstico,  o  tratamento  e  os  cuidados

paliativos,  que  devem  ser  oferecidos  de  forma  oportuna,  permitindo  a  continuidade  do

cuidado”. (BRASIL, 2013).

Entretanto, para a organização desta linha de cuidado ao paciente onco-hematológico é

fundamental a qualificação dos profissionais responsáveis pela sua assistência, a fim de que

este seja avaliado e atendido em todas as suas necessidades.

A referida Política enfoca a importância desta assistência especializada ao estabelecer

que se deva qualificar a assistência e promover a educação permanente dos profissionais de

saúde envolvidos com o controle do câncer nas redes de atenção à saúde nos diferentes níveis

de  atenção,  conforme  os  pressupostos  da  Política  Nacional  de  Educação  Permanente  em

Saúde.  Além disso,  fomenta  a  formação  e  à  especialização  de  recursos  humanos  para  a

qualificação das práticas profissionais desenvolvidas em todos os eixos fundamentais contidos

nesta Política (BRASIL, 2013).

Assim,  a  pessoa  com  doença  onco-hematológica  requer  uma  assistência  de

enfermagem  especializada  na  qual  a  equipe  o  veja nas  dimensões  bio-psico-sociais

(HONÓRIO e CAETANO, 2009, p. 189).
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Quando falamos em qualidade da assistência, incorporamos a noção de que devemos

visualizar o indivíduo de forma integral, pois, para atingirmos os objetivos no processo de

cuidar, precisamos que condições fisiológicas, emocionais e sociais estejam em equilíbrio. E

que  o  profissional  tenha  uma  compreensão  do  processo  saúde  doença,  pois,  para  saber

implementar decisões adequadas é necessário agir com atitude e competência por meio da

busca e atualização dos conhecimentos (SOUSA, ESPÍRITO SANTO e COSTA, 2012, p.

2614).

Desta forma, observa-se que é fundamental que a equipe de enfermagem identifique as

necessidades  do  paciente,  avalie  sinais  e  sintomas,  respostas  ao  tratamento,  prevenindo

eventos adversos e complicações relacionadas à hospitalização e ao tratamento do paciente

onco-hematológico, para assim desenvolver os cuidados de enfermagem aos mesmos, com

segurança e efetividade.

Nesse sentido, é necessário conhecer também o ambiente que esse paciente encontra-

se inserido, já que é permeado por sentimentos que afetam o seu estado emocional, pelo medo

do desconhecido e pelo desconforto por se encontrar fora de seu convívio domiciliar e social.

Nessa perspectiva, a fim de garantir a confiabilidade à assistência de enfermagem a

pacientes com distúrbios hematológicos, por meio de procedimentos seguros baseados em

ações planejadas, é imprescindível a construção de protocolos de assistência (HONÓRIO e

CAETANO, 2009, p. 189). 

Protocolo  é  definido  por  Aurélio  (2008,  p.  402)  como  um  “livro  de  registro  de

correspondência  duma firma,  repartição  pública,  etc”.  Assim,  o  protocolo  de  cuidado  de

enfermagem serve como um registro que corresponde ao cuidado prestado ao paciente onco-

hematológico. 

E  Aurélio  (2008,  p.  402)  ainda  o  menciona  como  um  “conjunto  de  regras  e

especificações  técnicas  que  regulam  a  transmissão  de  dados  entre  computadores  ou

programas, permitindo a detecção e a correção de erros”. Portanto, o protocolo de cuidados de

enfermagem a este paciente é uma especificação técnica deste cuidado, que permite o acesso a

informações  com o objetivo  de regular,  orientar  e  organizar  o  cuidado entre  a  equipe de

enfermagem de  forma a  facilitar  a  conduta  a  ser  tomada.  Ou  seja,  esse  protocolo  é  um

orientador da equipe de enfermagem embasado na prática assistencial da mesma. 

Segundo Werneck (2009, p. 31), protocolos: 

são as  rotinas  dos cuidados e das  ações de  gestão  de um determinado serviço,
equipe  ou  departamento,  elaboradas  a  partir   do  conhecimento  científico  atual,
respaldados em evidências científicas, por profissionais experientes e especialistas
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em uma área e que servem para orientar fluxos, condutas e procedimentos clínicos
dos trabalhadores dos serviços de saúde.

Os protocolos  podem ser  classificados  quanto  a  sua  natureza  em clínicos  e/ou  de

organização dos serviços. O protocolo clínico é aquele que direciona a atenção à saúde dos

usuários,  a  qual  possui  características  voltadas  para  a  clínica,  às  ações  preventivas,

promocionais  e  educativas.  Enquanto  que,  o  protocolo  de  organização  dos  serviços  são

instrumentos que estão à disposição da gestão dos serviços, de forma a organizar o trabalho

em uma unidade  e  território,  os  fluxos  administrativos  que  fazem parte  da  proposta  dos

serviços  em rede,  os  processos  de  avaliação  e  a  constituição  do  sistema  de  informação,

estabelecendo  interação  entre  as  unidades,  os  níveis  de  atenção  (marcação  de  consultas,

referência e contra-referência) e com outras instituições sociais (WERNECK, 2009, p. 31).

A gestão do conhecimento tem possibilitado o adequado uso do mesmo em benefício

dos serviços,  através  da  construção de  protocolos  médico-assistenciais.  E  que esta  gestão

fundamentada  na  construção  desses  protocolos  funcione  como  núcleo  de  interesse  entre

profissionais da saúde e gestores, tornando-os parceiros no compartilhamento de idéias, sejam

elas de estrutura, processos ou resultados (JACQUES e GONÇALO, 2007, p. 107).

Jacques e Gonçalo (2007, p. 108) afirmam ainda que para propor uma organização

com finalidade estratégica é necessário envolver a equipe do serviço:

a organização hospitalar  é,  sem dúvida,  uma organização  tão particular  em suas
características  e  tão  complexa  que  é  praticamente  impossível  impulsionar  uma
mudança com fins estratégicos sem contar diretamente com sua força de trabalho.
Ela  não  lida  com  a  produção  de  bens  físicos,  mas  sim  com  serviços  que  são
exclusivamente dependentes do comportamento das pessoas. Assim, sua cultura é
diferente das demais empresas, pois se ocupa da vida e da doença, estando a morte
sempre a espreitar.

Assim, a construção de um protocolo de cuidados de enfermagem junto com a equipe

de enfermagem que cuida de pacientes onco-hematológicos pode possibilitar que este seja

realizado com base nas evidências clínicas apresentadas pelos mesmos. Paes, Leite e Mello

(2011) corroboram com esta ideia ao relatarem que a produção de protocolos que contenham

as melhores evidências conhecidas pode subsidiar a prestação de cuidados baseados em boas

práticas clínicas favorecendo a recuperação/restauração do estado de saúde, antes afetado. 

Além disso,  a  aplicabilidade de protocolos  faz-se cada vez mais  necessária  para a

consolidação  de  alguns  aspectos  da  prática  clínica  do  enfermeiro,  pois,  sistematiza  a

assistência e determinam, objetivamente, passos e condutas na abordagem as pessoas com

determinado agravo (LIMA, 2007, p. 18). 
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Considerando o avanço das doenças onco-hematológicas, dentre as quais as leucemias

tem grande incidência e as demandas de cuidados de enfermagem desses pacientes, ressalta-se

que  a  equipe  de  enfermagem  necessita  planejar  a  assistência,  visando  minimizar  riscos,

otimizar  o  cuidado  favorecendo  a  recuperação  durante  a  hospitalização.  A  luz  dessas

considerações  definiu-se  como objeto  de  estudo:  Cuidados  de  enfermagem aos  pacientes

onco-hematológicos hospitalizados.

Questão norteadora

 Quais  são  os  subsídios  da  realidade  local  para  a  elaboração  de  um protocolo  de

cuidado de enfermagem aos pacientes onco-hematológicos hospitalizados?

Objetivos:

 Caracterizar o perfil dos membros da equipe de enfermagem que atuam na enfermaria

de hematologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP);
 Caracterizar o perfil dos pacientes onco-hematológicos hospitalizados na enfermaria

de hematologia do HUAP;
 Identificar as demandas de cuidado dos pacientes onco-hematológicos hospitalizados

na enfermaria de hematologia do HUAP;
 Descrever  os  cuidados  realizados  pela  equipe  de  enfermagem aos  pacientes  onco-

hematológicos hospitalizados na enfermaria de hematologia do HUAP;
 Elaborar um protocolo de cuidados de enfermagem aos pacientes onco-hematológicos

hospitalizados  na  enfermaria  de  hematologia  do  HUAP,  a  partir  dos  relatos  dos

membros da equipe de enfermagem. 

Contribuições do Estudo

A pesquisa  aponta  a  demanda  de  cuidados  de  enfermagem específica  do  paciente

onco-hematológico hospitalizado no setor de hematologia do HUAP e o cuidado prestado

pelos membros da equipe de enfermagem. Por isso, enaltece o perfil dos pacientes internados

neste  setor,  bem como  a  assistência  de  enfermagem que  é  realizada  no  mesmo.  Assim,

identifica que cuidados são demandados pelos pacientes, quais e como são realizados pela

equipe considerando a realidade local do Hospital Universitário Antônio Pedro.

Com a elaboração do protocolo de assistência de enfermagem aos pacientes onco-

hematológicos hospitalizados pretendo contribuir com a ampliação dos conhecimentos na área

de  enfermagem  onco-hematológica,  despertando  uma  reflexão  acerca  da  prática  da
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enfermagem, além de oferecer uma proposta que favoreça  a assistência de enfermagem aos

pacientes.

Estender esse conhecimento no campo técnico-científico para a enfermagem e assim

proporcionar  ao  paciente  onco-hematológico  uma assistência  de  enfermagem específica  e

capacitada, visando minimizar as complicações fisiopatológicas e perdas psicológicas, sociais

e culturais ocasionadas pela doença. Pretende-se contribuir para minimizar os riscos a que o

paciente esta exposto durante a hospitalização. 

Espera-se  que  este  estudo  proporcione  também  aos  profissionais  de  enfermagem

generalistas uma compreensão acerca do cuidado de enfermagem que é prestado pela equipe

de enfermagem do setor de hematologia do HUAP e possam identificar a especificidade desse

cenário e desse paciente. E assim, estimular nesta equipe o desenvolvimento de novos estudos

na área.  

O  HUAP  por  ser  classificado  como  uma  Unidade  de  Assistência  de  Alta

Complexidade  em  Oncologia  (UNACON)  se  valerá  de  um  instrumento  que  contenha

conhecimento especializado elaborado a partir das necessidades de cuidados de enfermagem

identificados nos pacientes onco-hematológicos e planejados junto a equipe de enfermagem

do próprio setor de hematologia. 

Os acadêmicos de enfermagem que realizam ensino teórico-prático neste setor poderão

ter acesso ao instrumento em qualquer momento de suas atividades práticas, podendo assim

sanar dúvidas, ampliando conhecimentos e experiências no processo de formação acadêmica.

O estudo possui estreita relação com a linha de pesquisa do mestrado acadêmico em

ciências  do  cuidado  em  saúde  (MACCS),  O  cuidado  nos  ciclos  vitais  humanos  -

tecnologias  e  subjetividades  na  enfermagem e  saúde,  já que se propõe a produzir e

aprimorar  o  cuidado  na  prevenção  de  agravos  a  pacientes  onco-hematológicos.  Além de

propor construir uma intervenção técnica no cuidado de enfermagem, com o objetivo de não

só  organizar  assistência  de  enfermagem,  mas  também  recuperar  e  reabilitar  a  saúde  do

paciente. 
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“Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. 

Portanto, abrange mais que um momento de atenção. 

Representa uma atitude de ocupação, preocupação, 

de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro”.
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Leonardo Boff

CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Câncer na atualidade

Historicamente,  por  longo  período,  as  epidemias  foram foco  de  atuação  da  saúde

pública brasileira, já que as mesmas acometiam constantemente a capital federal, impedindo a

entrada  de  imigrantes  e  capitais  externos,  o  que  era  fundamental  para  o  projeto  de

modernização  vigente.  O  Estado  usava-se  de  medidas  de  saneamento  urbano,  tal  como

campanhas de vacinação, destruição de vetores, fiscalização de portos para impedir a entrada

de navios infectados, a fim de conter essas epidemias. Apesar de valiosa contra as epidemias

que surgiam, essa política deixava à margem as ações de saúde no interior do País, a qual as

condições de vida eram por vezes piores que a das grandes cidades. Além disso, evidenciava-

se como uma ação provisória, limitando-se aos momentos de crise sanitária. (TEIXEIRA e

FONSECA, 2007, p. 30).

O movimento pelo saneamento rural,  que surgiu em decorrência pela melhoria das

condições de saúde dos sertões, uniu médicos, políticos, intelectuais e diversos outros grupos

e conseguiu alavancar ações voltadas para o controle de endemias que assolavam as zonas

rurais.  Este  movimento  estimulou a  criação do Departamento  Nacional  de  Saúde Pública

(DNSP) a qual ampliou a abrangência territorial das ações de saúde, através do Serviço de

Profilaxia Rural; inspetoria de Higiene Industrial e Alimentar e Profilaxia da Tuberculose.

Além disso, o DNSP responsabilizou-se pela elaboração de estatísticas demográfico-sanitárias

em  nível  nacional  e  pela  produção  de  soros,  vacinas  e  medicamentos  fundamentais  ao

controle das epidemias que acometiam o País (TEIXEIRA e FONSECA, 2007, p. 30).

Segundo Teixeira e Fonseca (2007, p. 30), foram incorporados ao quadro do DNSP

sanitarista com especialidade em saúde pública. E para estes sanitaristas, o adoecimento dava-

se por um fenômeno coletivo que se originava na relação do indivíduo com seu meio, a qual

era passível de prevenção através da higiene e educação sanitária. Caberia, portanto, à saúde

pública, o papel de agente principal na concepção e execução das atividades nesse campo,

http://pensador.uol.com.br/autor/leonardo_boff/
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além de coordenar a ação da iniciativa filantrópica. Nessa perspectiva, o câncer como doença

prevenível e mal possivelmente contagioso, passaria a ser alvo dessa renovada saúde pública.

O processo que transformou o câncer em saúde pública deve-se a reforma sanitária de

1919 e também ao fato de que se desenrolava em países do mundo ocidental que o via como

um grande flagelo. Houve após a Primeira Guerra Mundial um avanço das pesquisas na área

da radioterapia e a luta contra o câncer passou então a abordar o diagnóstico precoce e o

tratamento a serem realizados por médicos especialistas. Essa forma de visualizar o câncer

como um mal prevenível tornou-o um objeto da saúde pública (TEIXEIRA e FONSECA,

2007, p. 31).

Durante a existência do DNSP, este se limitou a iniciativas voltadas para a divulgação

de conhecimento sobre o câncer como forma de evitá-la ou tratá-la precocemente e refinou

sua notificação. Apesar de os médicos visualizarem o câncer como um problema importante,

os níveis de sua incidência e o simbolismo que era atribuído a ele, não se comparavam a

doenças  como  a  malária,  tuberculose  e  sífilis,  que  se  tornavam  empecilhos  ao

desenvolvimento  do  País  e  traço  de  seu  atraso.  Desta  forma,  mesmo  sendo  considerado

importante, o controle do câncer por longo tempo, foi colocado em segundo plano, a qual

seria tomada apenas medidas de baixo custo e pouco alcance (TEIXEIRA e FONSECA, 2007,

p. 33).

Entretanto, têm-se observado nos últimos anos uma mudança na evolução do câncer

no Brasil, em que se registraram em 2004, 141 mil óbitos por câncer. Sendo “as principais

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

enquanto no sexo feminino foram o de mama, pulmão e intestino” (BRASIL, 2008, p. 23). 

De acordo com Brasil (2008, p. 23), este alto percentual de óbito está relacionado à

maior exposição das pessoas a fatores de risco cancerígenos. Atualmente, os padrões de vida

em relação ao trabalho,  nutrição e  consumo em geral  expõem os indivíduos a  fatores  do

ambiente, tal como agente químico, físico e biológico, cada vez mais agressivo oriundos da

industrialização.

Esta exposição prolongada aos fatores cancerígenos relaciona-se ao envelhecimento

populacional  e  ao  aumento  da  expectativa  de  vida  dos  indivíduos  que  os  predispõem a

doenças crônicas não transmissíveis  (DCNT).  E dentre  as DCNT, o câncer foi a segunda

causa de morte mais  frequente em 2009 com 16,2% dos óbitos,  ficando atrás  apenas das

doenças  cardiovasculares  (31,3%) e na frente  das  doenças  respiratórias  (5,8%) e  diabetes

(5,2%) (BRASIL, 2010, p. 121).
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Dentre  os  tipos  de  câncer,  os  hematológicos  têm relevância  pública  pelo  fato  da

descoberta  repentina  do  diagnóstico  e  da  necessidade  de  internação  imediata.  Assim,  as

doenças onco-hematológicas mais prevalentes são as leucemias e os linfomas. Segundo os

dados estatísticos do Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2013), a estimativa de casos novos

de  Leucemia  para  2012  foi  de  8.510  pessoas, sendo  4.570  homens  e  3.940  mulheres.

Enquanto que o número de morte em 2010 foi no total de 5.935, sendo 3.202 homens e 2.733

mulheres. 

O Linfoma de Hodgkin apresentou uma estimativa de casos novos em 2009 de 2.870

pessoas,  sendo 1.600 em homens e  1.270 em mulheres.  A mortalidade em 2010 por  esta

doença foi de 483, sendo 260 em homens e 223 em mulheres. Já a estimativa de novos casos

para o Linfoma Não-Hodgkin em 2012 foi de 9.640 pessoas, sendo 5.190 homens e 4.450

mulheres.  E  a  mortalidade  em 2010  foi  de  3.733,  sendo  2.045  em homens  e  1.688  em

mulheres.

Política de Atenção a Saúde em Oncologia

A política de controle do câncer teve uma grande importância com a estruturação das

unidades hospitalares que atendiam o paciente oncológico, com a publicação da Portaria nº

3.535 que considerava a necessidade de: garantir o atendimento integral aos pacientes com

câncer maligno; criar uma rede hierarquizada dos Centros que fornecem atendimento pelo

SUS a esses pacientes e; atualizar os critérios mínimos para o cadastramento desses Centros

de Alta Complexidade em Oncologia (BRASIL, 2012).

Segundo Brasil (2012), os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)

foram classificados em: Centro de Alta Complexidade em Oncologia I, II e III. O CACON I

caracteriza-se  por  proceder  ao  diagnóstico  e  tratamento  das  neoplasias  malignas  mais

frequentes  no  Brasil,  dentre  elas,  pele,  mama,  colo  uterino,  pulmão,  estômago,  intestino,

próstata, os tumores linfohematopoéticos e da infância e adolescência. O CACON II refere-se

às  instituições  que  desenvolvem  ações  de  prevenção,  detecção  precoce,  diagnóstico  e

tratamento das neoplasias malignas mais frequentes no Brasil. Já o CACON III desenvolve as

mesmas ações que o CACON II, entretanto, para qualquer tipo e localização de neoplasia

maligna.

Mesmo nos dias atuais com a tecnologia médico assistencial, o câncer ainda hoje é

uma doença de difícil detecção precoce, isso porque a realidade da procura por assistência

médica por parte da população está atrelada a apenas a presença de sintomatologia. Assim,
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faz-se necessário que ações sejam realizadas em todos os níveis de assistência à saúde, desde

a  promoção  até  a  reabilitação  e  mais  ainda  com  os  pacientes  oncológicos,  os  cuidados

paliativos.

Assim, a Portaria nº 874, de 16 de Maio de 2013, institui a Política Nacional para a

Prevenção e Controle  do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças

Crônicas  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  que  prevê  ações  de  Promoção,

Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, a ser implantada em

todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão (BRASIL,

2013). 

De acordo com Brasil  (2008,  p.  92-93),  os  componentes  fundamentais  da Política

Nacional de Atenção Oncológica são:

Promoção  e  vigilância  em  saúde;  Atenção  básica;  Média  complexidade;  Alta
complexidade; Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia; Plano
de controle do tabagismo e outros fatores de risco, do câncer do colo do útero e da
mama;  Regulamentação  suplementar  e  complementar;  Regulação,  fiscalização,
controle e avaliação; Sistema de informação; Diretrizes Nacionais para a Atenção
Oncológica; Avaliação tecnológica; Educação permanente e capacitação e Pesquisa
sobre o câncer.

Mas  com a  Portaria  GM nº  741,  de  19  de  dezembro  de  2005,  que  se  definiu  as

Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), os Centros de

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e os Centros de Referência de

Alta Complexidade em Oncologia e suas aptidões e qualidades. (BRASIL, 2008, p. 101).

A  grande  maioria  dos  hospitais  gerais,  de  ensino  ou  não,  e  hospitais  não

especializados,  são habilitados como UNACON ou CACON e devem oferecer  assistência

especializada e integral ao paciente de câncer, atuando no seu diagnóstico e tratamento. Tal

assistência deve abranger sete modalidades a atuarem integradamente: diagnóstico, cirurgia,

radioterapia, quimioterapia (oncologia clínica, hematologia e oncologia pediátrica), medidas

de suporte, reabilitação e cuidados paliativos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).

A Doença Onco-Hematológica

Dentre  as  doenças  onco-hematológicas,  este  estudo  abordará  especificamente  a

Leucemia Mieloide e Linfoide Aguda e Crônica e o Linfoma de Hodgkin e Não-Hodgkin. O

câncer é um dos problemas de saúde que aumenta com o passar dos anos devido também,

entre outros fatores, ao aumento da expectativa de vida. 
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Na  Leucemia  ocorre  uma  desordem  na  diferenciação  das  células,  ocasionando  a

proliferação de células jovens conhecidas por blastos e a produção insuficiente de células

maduras. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos (leucócitos), geralmente, de

origem  desconhecida.  Tem  como  principal  característica  o  acúmulo  de  células  jovens

anormais na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais (INCA, 2011).

A Leucemia pode ser classificada de acordo com a apresentação clínica em aguda e

crônica e conforme a linhagem celular acometida, em mieloide e linfoide (MOHALLEN e

RODRIGUES, 2007, p. 336).

Já os linfomas, são neoplasias malignas que acometem células do sistema linfático,

mais especificamente os linfócitos. Este tipo de doença ocorre devido a uma alteração do

DNA da célula que se diferenciará em linfócito, de forma que este processo se dá após o

nascimento, sendo, portanto, uma doença adquirida. Ao haver essa transformação maligna, os

linfócitos  crescem excessivamente  e  multiplicam-se,  a  ponto  de  causar  o  surgimento  de

tumores primeiramente nos nódulos linfáticos e posteriormente nas demais regiões do corpo.

Além disso, Abrale (2008) afirma que “o linfoma pode se desenvolver em qualquer

dos linfonodos contidos e distribuídos nas diversas regiões do corpo: periféricos ou profundos

(no tórax e abdome)”.  Outro órgão que também pode ser acometido é a medula óssea.  E

existem dois tipos principais de linfoma, o de Hodgkin (LH) e o Não-Hodgkin (LNH). 

Leucemia Mieloide Aguda 

A  Leucemia  Mielóide  Aguda  (LMA)  é  uma  neoplasia  maligna  que  acomete

frequentemente  a  população  adulta.   Segundo  Mohallen  e  Rodrigues  (2007,  p.  337),  os

seguintes  fatores  etiológicos  estão  relacionados  ao  seu  desenvolvimento:  exposição  à

radiação;  exposição  química,  especialmente  o  benzeno  ou  uso  prévio  de  quimioterápicos

alquilantes;  Síndrome  mielodisplásica  e  distúrbios  congênitos  como  Síndrome  de  Down,

anemia de Fanconi, Síndrome de Klinefelter e Síndrome de Turner.

 A leucemia mielóide aguda pode se desenvolver a partir das células pluripotentes em

vários estágios de desenvolvimento. Os mieloblastos são células que perderam a capacidade

de diferenciação, mas mantém a capacidade de multiplicação (ABRALE, 2011).

Os sinais e sintomas da LMA decorrem da produção insuficiente de células sanguíneas

normais  e  pela  infiltração  dos  blastos  nos  órgãos  saudáveis.  Por  isso  podem  apresentar

segundo  Smeltzer  e  Bare  (2006,  p.  951)  febre  e  infecção  que  resultam  da  neutropenia,

fraqueza e fadiga da anemia e tendências hemorrágicas a partir  da trombocitopenia.  Pode

manifestar  também dor  resultante  da  hepatoesplenomegalia,  hiperplasia  de  gengiva  e  dor
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óssea por expansão medular. Segundo Abrale (2011), as células leucêmicas podem se alojar

no líquido cefalorraquidiano causando dores de cabeça e vômitos.

Vale aqui definir o significado destes termos para melhor compreensão dos seus riscos

a  saúde. Segundo  Verrastro  (2005,  p.  41),  anemia  é  a  diminuição  da  hemoglobina  total

funcionante na circulação. Isso ocorre quando a hemoglobina encontra-se menor que 11g por

100 ml  de  sangue (11g/dl)  para  a  mulher  e  criança e  menor que 12g/100ml (12g/dl)  em

homem. Deve ser considerado que a hemoglobina seja funcionante e não desnaturada (meta-

hemoglobina,  carboxi-hemoglobina  ou  sulfa-hemoglobina)  e  o  volume  sanguíneo  normal.

Neutropenia é o número de neutrófilos menor que o número normal (2.500 - 7.500/mm³).

Trombocitopenia é a contagem de plaquetas abaixo do valor normal (150.000-400.000/mm³)

(SMELTZER e BARE 2006, p. 918).

Diversas  técnicas  são  realizadas  para  o  diagnóstico  de  LMA.  É  associado  ao

levantamento do histórico, exame físico, exame de sangue e exames mais especializados que

confirmam  o  diagnóstico.  A partir  do  histórico  são  colhidas  as  informações  subjetivas

fornecidas pelo paciente,  tais como fadiga, o relato de sangramento sem causa aparente e

episódios de febre. Ao realizar o exame físico, estas informações corroboram com a palidez

cutânea,  mucosas  hipocoradas,  apresentação  de  petéquias,  equimose  e/ou  hematoma,

hepatoesplenomegalia.  E  no  exame  de  sangue  é  observado  o  aumento  do  número  de

mieloblastos nas células do sangue periférico. 

As técnicas que confirmam o diagnóstico incluem: mielograma (punção da medula

óssea), que na maioria das vezes evidencia células leucêmicas e a citogenética ou cariótipo

que  investigam  o  número  e  forma  dos  cromossomos  e  imunofenotipagem  para  outras

investigações especiais (ABRALE, 2011).

Conforme  Abrale  (2011),  o  principal  objetivo  do  tratamento  da  LMA é  atingir  a

remissão, que consiste na ausência de células blásticas no sangue e na medula óssea, de forma

que se restaure a contagem de células sanguíneas aos níveis normais.

Para os pacientes que apresentam qualquer classificação de leucemia, exceto M3, sem

tratamento  prévio,  recomenda-se  a  quimioterapia  de  indução  de  remissão  com as  drogas

quimioterápicas  idarrubicina  e  citarabina.  Em seguida,  inicia-se a  consolidação com estas

mesmas drogas. E por fim, a intensificação é aplicada em quatro ciclos com doses altas de

citarabina ou dois ciclos de idarrubicina e citarabina (MOHALLEN e RODRIGUES, 2007, p.

338).

Leucemia Mieloide Crônica
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A  Leucemia  Mieloide  Crônica  (LMC)  é  um  transtorno  mieloproliferativo

caracterizado pela proliferação da série leucocitária granulocítica. A LMC se diferencia da

LMA devido  ao  fato  de  os  leucócitos  malignos  apresentarem  aspectos  maduro  e  bem

diferenciado (MOHALLEN e RODRIGUES, 2007, p. 339).

A LMC apresenta uma diferença genética na célula leucêmica que a torna diferente

dos demais tipos  de leucemias.  Esta anormalidade genética está atribuída ao cromossomo

Philadelphia, frequentemente denominada Ph, resultante da translocação recíproca entre os

cromossomos 9 e 22 (POLLOCK, 2006, p. 705). 

Segundo  Abrale  (2011),  os  seguimentos  rompidos  dos  cromossomos  das  células

sanguíneas de paciente com leucemia mieloide crônica se intercambiam, ou seja, ocorre a

translocação dessas células, de forma que a porção destacada do cromossomo 9 se prende à

extremidade  do  cromossomo  22,  e  a  porção  destacada  do  cromossomo  22  se  prende  à

extremidade do cromossomo 9.

As manifestações clínicas inicialmente podem não aparecer e a doença é descoberta

durante  um  exame  médico  de  rotina  ou  exame  de  sangue.  E  comumente  os  sintomas

apresentados são referentes à fadiga, perda de peso, anorexia, esplenomegalia ocasionando a

inapetência, febre alta e edema abdominal (HEMORIO, 2009, p. 4).

Assim como na LMA, na LMC devem ser examinados também o sangue e as células

da medula.  É encontrado no hemograma leucócitos  maior  que 100.000/mm³,  granulócitos

maduros  e  imaturos,  mielócitos  em  maior  quantidade  que  metamielócitos,  aumento  dos

eosinófilos e basófilos, e plaquetas normais ou aumentadas (MOHALLEN e RODRIGUES,

2007, p. 341).

Realiza-se  o mielograma para  confirmar  os  achados  sanguíneos e  detectar  alguma

anormalidade  cromossômica  e  a  citogenética  é  utilizada  para  determinar  número  e

anormalidade cromossômica. A presença do cromossomo Philadelphia nas células da medula,

um  cromossomo  22  encurtado,  altas  contagens  de  glóbulos  brancos  e  outros  achados

característicos na medula e no sangue confirmam o diagnóstico de leucemia mieloide crônica

(ABRALE, 2011).

O objetivo do tratamento da leucemia mieloide crônica cromossomo Ph-positiva é a

eliminação das células que contêm o cromossomo Ph e uma remissão completa (ABRALE,

2011). Segundo o Hemorio (2009, p. 6), o mesilato de Imatinibe é o principal medicamento a

ser utilizado no tratamento da LMC, a qual inibe a atividade da tirosinoquinase, levando a
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destruição da célula Ph-positiva. Este medicamento inibe a progressão da doença controlando-

a com o objetivo de tornar o número de células Ph-positiva indetectável. 

Em associação ao Imatinibe outro medicamento fornecido é a hidroxiuréia a fim de

diminuir o número de leucócitos. Além disso, outro tratamento utilizado para LMC e que

possui poder curativo é o Transplante de Medula Óssea Alogênica, que por apresentar um alto

risco de morte (15 a 40%), só é indicado em casos selecionados (HEMORIO, 2009, p. 7).

Leucemia Linfoide Aguda

A Leucemia Linfoide Aguda (LLA) é a leucemia que se caracteriza por apresentar

linfoblastos no exame sanguíneo. Os linfoblastos são linfócitos imaturos e os linfócitos por

sua vez um tipo de leucócito. A LLA é mais frequente em crianças e mais facilmente tratada

com 80% de chance de cura entre criança e adolescentes. Em contrapartida, no adulto essas

chances são reduzidas, porém o tratamento pode ocasionar remissões prolongadas da doença

(HEMORIO, 2009, p. 3).

Segundo Mohallen e Rodrigues (2007, p. 343), a etiologia da LLA está relacionada a

exposição  à  radiação,  particularmente se  a  mesma ocorrer  in  útero;  exposição  a  produtos

químicos,  como  o  benzeno;  exposição  a  vírus  como  o  HTLV-1  e  o  Epstein  Barr  e  a

anormalidade genética.

A sintomatologia manifestada na LLA está relacionada às alterações sanguíneas, ou

seja, são sinais e sintomas resultantes da diminuição de eritrócitos, leucócitos, especialmente

o linfócito e plaquetas. De acordo com Abrale (2011),  estão presentes:  a palidez,  cansaço

fácil, sonolência, equimoses, hematoma, petéquias e o risco aumentado para infecção, devido

à leucocitose. O Hemorio (2009, p. 4) ainda relata febre intermitente, sangramento vaginal

fora do período menstrual, artralgia, linfadenomegalia, hepatomegalia e esplenomegalia.

O diagnóstico de LLA é feito através da avaliação das células sanguíneas e da medula

óssea, de forma que ao se examinar o sangue, observa-se a presença de linfoblastos e ao se

examinar a medula evidencia-se hipercelularidade. 

O  tratamento  é  baseado  em  quimioterapia  utilizada  para  induzir  a  remissão  com

resposta  completa,  a  fim  de  obter  um aspirado  de  medula  óssea  com menos  de  5% de

linfoblastos  e  eliminação  da  doença  extramedular.  Posteriormente,  é  feita  a  terapia  de

consolidação com altas doses de quimioterápicos e por fim a terapia de manutenção com

baixas doses de mercaptopurina e metotrexato (MOHALLEN e RODRIGUES, 2007, p. 344). 



29

O  transplante  de  medula  óssea  é  utilizado  para  os  pacientes  que  necessitam  de

tratamento mais agressivo, em que há a presença de fatores com prognóstico desfavorável ou

recidivo da doença (HAMERSCHLAK, 2008, p. 4)

Leucemia Linfóide Crônica

A Leucemia Linfóide Crônica é uma proliferação anormal das células da linhagem

linfóide, mas especificamente os linfócitos B, mas, segundo Smeltzer e Bare (2006, p. 953),

“a LLC de linfócito T é rara”.

A LLC comumente é uma doença de idosos que tende a se elevar com o aumento da

idade na qual Smeltzer e Bare (2006 p. 953) afirmam que “dois terços de todos os pacientes

têm mais de 60 anos de idade”. Para Abrale (2011), esta doença “não é descrita em crianças

ou adolescentes”. O Hemorio (2004, p. 3) corrobora ao relatar que excepcionalmente, ocorre

em pessoas abaixo de 45 anos.

Diferentemente  das  demais  leucemias,  a  LLC  apresenta  células  maduras  que  se

originam  de  clone  maligno  que  uma  vez  em  excesso  causará  complicações  em  todo  o

organismo. Para Pollock (2006, p. 709), independente da situação, a anormalidade que ocorre

na LLC tem como “resultado final a existência de número elevado de linfócitos, originados no

clone maligno, com acúmulo no sangue, na medula óssea, nos linfonodos e no baço, o que

resulta  na  organomegalia  e  no  funcionamento  anormal  da  medula  óssea”.  Além  disso,

compromete a imunidade normal das células B, de forma que sua função diminuída pode

levar  a  complicações  letais  como  falência  da  medula,  granulocitopenia,  trombocitopenia,

síndrome de Richter e infecções. 

Segundo Mohallen e Rodrigues (2007, p. 345), os fatores etiológicos da LLC estão

relacionados à hereditariedade, doenças autoimunes, como o lupus eritematoso sistêmico, a

síndrome de Sjögren e a anemia hemolítica autoimune e alterações genéticas como a trissomia

do cromossomo 12.

Inicialmente a LLC é assintomática e quando os sintomas são aparentes geralmente os

pacientes referem mal estar, fadiga ou tonturas, sudorese excessiva, febre alta frequente ou

febre  baixa  crônica,  linfadenomegalia,  esplenomegalia,  inapetência  e  perda  de  peso

inexplicável (HEMORIO, 2004, p. 4).

O diagnóstico de LLC é feito ao se realizar um exame físico rotineiro, no qual um

nódulo linfático ou baço pode ser apalpado, a linfocitose pode ser observada no hemograma
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ou  até  mesmo  durante  o  tratamento  de  alguma  outra  patologia.  Uma  vez  suspeito  o

diagnóstico de LLC, os exames laboratoriais são realizados para a confirmação. 

Dentre  esses  exames,  incluem-se  o  mielograma,  imunofenotipagem,  citogenética  e

ainda  no  exame de  sangue,  pode-se  dosar  as  imunoglobulinas  (gamaglobulinas),  que  são

proteínas que auxiliam o corpo a combater infecções. Nos pacientes com LLC essas proteínas

não  são  encontradas  em  número  suficiente.  As  causas  das  infecções  da  doença  na  fase

avançada podem estar relacionadas aos níveis baixos de imunoglobulinas (ABRALE, 2011).

Inicialmente a LLC pode não precisar de tratamento e a partir da evolução da doença é

que se pode planejá-lo.  O Hemorio (2004, p. 5-6) relata que nos pacientes que requerem

tratamento  devido  à  progressão  da  doença,  a  terapia  inicial  é  feita  com combinações  de

clorambucil  e prednisona,  ou ciclofosfamida e prednisona. Combinações de outras drogas,

como vincristina, doxorubicina, carmustina e melfalan também são empregadas. Outra forma

de terapia vem sendo utilizada, como a imunoglobulina intravenosa, que pode ser útil para

pacientes que apresentaram problemas de infecções reincidentes. Monofosfato de fludarabina

é  outro  agente  utilizado  para  o  paciente  que  não  obteve  resultado  com o  clorambucil  e

ciclofosfamida. Outros quimioterápicos são a Deoxicoformicina e 2- clorodeoxiadenosina e

por  fim  o  transplante  de  medula  óssea,  indicado  para  os  casos  de  evolução  rápida  em

pacientes jovens.

Linfoma Não-Hodgkin

O  Linfoma  Não-Hodgkin  (LNH)  apresenta  vários  subtipos  e  acomete

predominantemente  o  sexo  masculino.  O crescimento  desordenado  de  células  do  sistema

imunológico ocasiona o surgimento de linfomas malignos. Desta forma, as células do linfoma

são semelhantes  morfologicamente  e  imunofenotipicamente  as  células  T e  B são normais

(POLLOCK, 2006, p. 674).

Existem alguns  fatores  que  podem influenciar  no  desenvolvimento  da  doença,  no

prognóstico e na terapêutica a ser utilizada como o estadiamento, a histologia e a extensão da

doença.  Para  Pollock  (2006,  p.  675),  a  partir  da  precisão  de  um  diagnóstico

anatomopatológico e de uma boa avaliação da extensão da doença se consegue obter  um

controle inicial desta.

Na fase inicial da doença os sintomas quase não aparecem ou é brando o que dificulta

ser diagnosticada, de forma que este ocorre quando a sintomatologia está presente, ou seja,

nos  estágios  mais  avançados  da  doença.  De  acordo  com Smeltzer  e  Bare(2006,  p.  960),
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“nesses estágios (III ou IV), a linfadenopatia é perceptível. Um terço dos pacientes apresenta

os “sintomas B” (febre recorrente, sudorese noturna e perda de peso não intencional de 10%

ou  mais)”.  Pode-se  palpar  o  baço  aumentado  no  exame  físico.  Esta  patologia  é  em

determinados casos diagnosticada ao se fazer um exame médico de rotina ou ao se tratar de

uma situação não relacionada.

O LNH apresenta  poucos  fatores  de  risco,  no  qual  pode se  incluir  deficiência  do

sistema imunológico, como infecções virais e bacterianas e uso de imunossupressor, contatos

com produtos  químicos,  como  inseticidas,  pesticidas  e  herbicidas  assim como  exposição

excessiva de radiação. 

Segundo o INCA (2008), a dieta rica em frutas e verduras pode ter efeito protetor para

diversas formas de câncer, dentre eles o Linfoma Não-Hodgkin.

O diagnóstico do LNH deve ser estabelecido a partir de um conjunto de sintomas e

uma série  de  exames,  para  excluir  dúvidas  e  certificar-se de um linfoma,  pois  nem todo

nódulo  linfático  aumentado  será  denominado  de  câncer  já  que  o  linfonodo  também  se

encontra palpável em processos infecciosos.

Existem três exames que podem diagnosticar o linfoma, dentre eles está a biópsia,

exame de imagem e estudos celulares. Sendo o primeiro feito a partir da retirada de uma parte

de um tecido corporal, como o linfonodo, medula óssea e líquidocefaloraquidiano de forma a

realizar uma análise patológica do tecido. O exame de imagem tem por finalidade localizar o

foco atingido pela doença e os estudos celulares objetivam detectar características peculiares

das células retiradas dos tecidos biopsiados (INCA, 2008).

O tratamento  é  realizado  a  partir  da  classificação do linfoma quanto  ao  seu  tipo,

dependendo da célula  linfoide  atingida,  se  T ou B e estágio.  Segundo o Inca  (2008),  na

apresentação microscópica são considerados também o tamanho, forma e padrão. Se a sua

forma for não agressiva e estiver localizada, pode se utilizar como tratamento à irradiação. A

quimioterapia e a radioterapia são as terapias de escolha para as demais formas de LNH,

agressiva e intermediária.

Para os linfomas com maior risco de invasão do sistema nervoso (cérebro e medula

espinhal),  faz-se  terapia  preventiva,  consistindo  de  injeção  de  drogas  quimioterápicas

diretamente  no  líquido  cérebro-espinhal,  e/ou  radioterapia  que  envolva  cérebro  e  medula

espinhal (INCA, 2008).
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Linfoma de Hodgkin

O  Linfoma  de  Hodgkin  (LH)  é  uma  malignidade  que  acomete  os  linfonodos  do

sistema linfático. De acordo com Smeltzer e Bare (2006, p. 959), “a doença de Hodgkin é de

origem unicêntrica pelo fato de que ela se inicia em um único linfonodo”. 

É uma patologia que acontece mais comumente em homens do que em mulheres de

várias idades, no entanto, sendo mais comum na idade adulta jovem, dos 15 aos 40 anos, e

tem maior frequência entre 25 a 30 anos (INCA, 2008).

O processo de malignidade se dá quando um linfócito se prolifera desordenadamente,

de forma que esta origina novas células malignas.

Segundo INCA (2008), o Linfoma de Hodgkin acontece:

(...) quando um linfócito (mais frequentemente um linfócito B) se transforma de uma
célula  normal  em  uma  célula  maligna,  capaz  de  crescer  descontroladamente  e
disseminar-se. A célula maligna começa a produzir, nos linfonodos, cópias idênticas
(também chamadas  de  clones).  Com o  passar  do  tempo,  estas  células  malignas
podem se disseminar para tecidos adjacentes, e, se não tratadas, podem atingir outras
partes do corpo. 

As células que caracterizam o LH são denominadas células de Reed-Sternberg, uma

célula tumoral gigante que é morfologicamente única e que se acredita que seja de origem

linfoide imatura (SMELTZER; BARE, 2006, p. 959).

Algumas  pessoas  podem  ser  mais  propensas  ao  desenvolvimento  de  Linfoma  de

Hodgkin,  devido  a  apresentarem  fatores  de  risco  como  comprometimento  do  sistema

imunológico,  como  em doenças  genéticas  hereditárias,  infecção  pelo  HIV e  pelo  uso  de

drogas imunossupressoras. Além disso, história familiar de diagnóstico de LH (INCA, 2008).

O LH pode desenvolver-se em diversos órgãos e apresentarão sintomas de acordo com

o local acometido. As manifestações clínicas segundo Smeltzer e Bare (2006, p. 959):

...começa na forma de um aumento indolor de um ou mais linfonodos em um lado
do pescoço. Os linfonodos individuais são indolores e firmes, mas não endurecidos.
Os  locais  mais  comuns  para  a  linfadenopatia  são  os  linfonodos  cervicais,
supraclaviculares e mediastinais.
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Dentre outros  sintomas incluem-se a  dispneia,  em consequência da compressão da

traqueia pela linfadenopatia, prurido, dor localizada da doença de Hodgkin, tosse e derrame

pulmonar devido à infiltração no pulmão, icterícia,  por acometer fígado ou obstruir  ducto

biliar,  dor  abdominal,  pela  esplenomegalia  ou  adenopatia  retroperitoneal  (SMELTZER

eBARE, 2006, p. 959). Outra sintomatologia presente é a febre, fadiga, sudorese noturna e

perda de peso (INCA, 2008).

Para se diagnosticar a doença de Hodgkin existem diversos tipos de exames, dentre

eles a biópsia de linfonodo, para análise e pesquisa da célula de Reed-Sternberg, exame de

imagem, para localizar o tumor no corpo, radiografia de tórax, tomografia computadorizada

do tórax, abdome e pelve, a fim de determinar a extensão da linfadenopatia e ressonância

magnética, para obter imagem de partes moles e órgãos (ABRALE, 2008).

Também  são  utilizados  outros  exames  como estudos  de  citogenética,  imuno-

histoquímica e estudos de genética molecular que fornecem características específicas das

células  tumorais.  Para  Smeltzer  e  Bare (2006,  p.  960),  também  se  incluem  os  exames

laboratoriais  como hemograma  completo,  contagem de  plaquetas,  VHS,  prova  de  função

hepática e renal, biópsia de medula óssea e imageamento ósseo. Uma vez diagnosticada a

doença, é necessário classificá-la quanto a tipo e o seu estadiamento a fim definir a extensão,

determinar o prognóstico e o tratamento ideal.

O tratamento do LH visa obter  a  cura da doença que se tratado adequadamente é

curável. A terapêutica baseia-se em quimioterapia associada com a radioterapia. O esquema

de quimioterapia utilizado de rotina no INCA é denominado ABVD (INCA, 2008). Este é

designado  como  quimioterapia  combinatória  e  são  utilizados  medicamentos  como

doxorrubicina (p.ex., Adriamycin), bleomicina (p.ex., Blenoxane), vimblastina (p.ex., Velban)

e dacarbazina (p.ex., DTIC) (SMELTZER; BARE, 2006, p. 960).

Em casos  de recidiva são empregadas doses  elevadas  de quimioterapia seguida de

transplante de medula óssea de forma a controlar a doença e prolongar o tempo de sobrevida.

O emprego da radioterapia e dos esquemas de quimioterapia em longo prazo ocasiona

complicações aos pacientes, tais como o desenvolvimento de outros tipos de câncer (mama,

pulmão, tireoide, linfomas e leucemias) e possível infertilidade. Incentivam-se os pacientes a

seguir a consultas periódicas após o tratamento no qual os intervalos podem ficar maiores

progressivamente (INCA, 2008).
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A Enfermagem e o Paciente Oncológico Hospitalizado

Vivenciar o processo de hospitalização representa uma mudança brusca e dolorosa, em

que a pessoa enferma precisa passar a conviver com normas, rotinas e procedimentos que

antes não faziam parte da sua vida cotidiana. Segundo Lacerda, Lima e Barbosa (2007, p.

243), “o hospital é caracterizado por intenso contato com pessoas, cumprimento de normas e

rotinas institucionais, convivência constante com situações de doença e morte, exposição a

agentes estressores, entre outros fatores”.

Assim,  a  hospitalização  é  um momento  de  mudanças  e  perdas  que  geralmente  o

enfermo  não  está  preparado  física  e  emocionalmente  para  se  adaptar.  E  tem  toda  uma

especificidade quando se trata de um paciente com câncer, já que é uma pessoa que se depara

com um diagnóstico  de uma doença estereotipada e  carregada de anseios  e  muitas  vezes

associada à morte. 

Segundo Souza, Santos e Silveira (2013, p. 62), o câncer é uma doença estigmatizada

por causar  sofrimento e muitas  mudanças  na vida das pessoas.  E de acordo Silva,  Silva,

Martinez  e  Gradim  (2011,  p.  360)  esta  doença  repercute  significativamente  na  vida  do

indivíduo  e  as  restrições  físicas  e  psíquicas  decorrentes  da  mesma  implicam  mudanças

significativas, levando a pessoa a afastar-se do convívio pessoal ou interromper projetos de

vida.

A hospitalização na doença onco-hematológica torna-se mais impactante ainda, pois

esta é geralmente descoberta a partir de um exame médico de rotina ou a pessoa busca tratar

um sintoma que aparentemente é simples e iniciou-se repentinamente. Portanto, por ser uma

sintomatologia comum a vários outros tipos de doença, esta patologia torna-se complexa para

ser  diagnosticada.  Por  isso,  a  internação  é  imediata  para  confirmação  diagnóstica  e

intervenção precoce com equipe especializada.

Diante do quadro de descoberta do câncer hematológico e inesperada hospitalização, a

pessoa enferma precisará de apoio do familiar e do profissional de saúde, especialmente o

enfermeiro, por se tratar de um profissional que estará cuidando de um ser que necessita de

suporte, para auxiliá-lo na adaptação às mudanças impostas pela doença e no processo de

aceitação da mesma, além de cuidados relativos à patologia e ao tratamento. 

Para Silva e Correa (2006, p. 21), a família é o “espaço social onde seus membros

interagem,  trocam  informações,  apoiam  mutuamente,  buscam  e  medeiam  esforços  para

amenizar ou solucionar problemas”.
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Portanto,  é  nesta  unidade  básica  e  completa  cada  qual  com  sua  estrutura,  que  o

paciente se apoia frente à tempestade de emoções,  dúvidas e receio que o diagnóstico de

câncer  lhes  impõe,  para  assim  se  sustentar  e  poder  dar  continuidade  a  vida  e  iniciar  o

tratamento.  Os  membros  familiares  ao  interagirem,  identificam vínculos  de  apoio  social,

acreditando que é respeitado e amado, o que gera efeitos positivos que permitem sensações

positivas às suas vidas (SILVA e CORREA, 2006, p. 21).

A família do paciente com câncer também sofre impacto ao se deparar com um ente

querido numa situação de dependência e debilidade, e com isso advém diversas mudanças

para  essa  família  com  relação  à  experiência  da  perda  de  laços  familiares  e  sociais,  o

sofrimento de ver a dor do familiar e pela responsabilidade de cuidar do seu doente. 

Além disso, Carvalho (2008, p. 98) menciona que as demandas colocadas às famílias

se ampliam, uma vez que aumenta a dependência e as necessidades de cuidados dos pacientes.

Portanto,  quanto  mais  avançada  é  a  doença,  maior  é  o  grau  de  sofrimento  tanto  para  o

paciente quanto para o seu familiar.

Nesse contexto, a família torna-se o centro do apoio do paciente requerendo desta,

responsabilidade no cuidado e manejo para enfrentar uma experiência  que no momento a

mesma geralmente não está preparada para lidar. Por isso, é fundamental que a enfermagem

inclua a família em seu cuidado. Silva e Correa (2006, p. 21) corroboram com esta ideia ao

relatarem que é necessária uma maior atenção à família cuidadora.

O paciente e a família necessitam de atenção e suporte da enfermeira e de toda a

equipe,  que juntos podem estabelecer  uma relação de cuidado baseada na confiança e no

diálogo, compartilhando dúvidas e receios diante da nova situação que está sendo enfrentada.

Assim, os profissionais de saúde, devem reconhecer os  pacientes e familiares como

atores  sociais  ativos,  participantes,  corresponsáveis  no  processo  de  tratamento,  tendo

respeitadas  as  suas  dificuldades  emocionais,  sociais,  econômicas  e  culturais  que  impõem

limites para o enfrentamento à situação do câncer (CARVALHO, 2008, p. 101).

Por isso, estes profissionais, em especial a enfermagem, deve auxiliá-los a enfrentar

determinadas situações que os mesmos vivenciarão durante a hospitalização do paciente, que

por não terem experiências com determinadas mudanças, é que podem impactá-los diante da

intensidade de alterações físicas, biológicas e emocionais que geralmente acontece durante o

tratamento.  E  uma  delas  está  atrelada  aos  efeitos  adversos  causados  pelo  uso  da

quimioterapia,  tal  como  alopecia,  náusea,  vômito,  inapetência,  mucosite,  sangramentos,

dentre outras. 
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Desta forma, Souza e Espírito Santo (2008, p. 34) relatam que cabe aos enfermeiros

ajudar o paciente e sua família a enfrentar o impacto da quimioterapia, a agressividade de seus

efeitos colaterais e tóxicos, permitindo que eles expressem seus sentimentos, além de explicar

e fornecer informações a respeito da doença e da importância da continuidade do tratamento.

Como  a  quimioterapia  é  base  do  tratamento  da  doença  onco-hematológica,  tais

toxicidades se farão presentes no decorrer da hospitalização destes pacientes. Além disso, a

própria  patologia,  causa  manifestações  que  comprometem  o  seu  estado  imunológico  e,

portanto, o deixam suscetíveis a riscos e complicações. Entretanto, alguns desses riscos como,

por exemplo, infecção, sangramento e parasitoses por ingestão de alimentos contaminados

podem ser evitados pela ação do profissional de saúde, mas têm sua prevenção maximizada

quando pacientes e familiares são orientados sobre estes riscos e sua forma de prevenir.

 Portanto,  Souza e Espírito Santo (2008, p.  39) mencionam que “a orientação e o

esclarecimento  de  dúvidas  acerca  da  doença  e  de  seu  tratamento,  de  modo  paciente  e

carinhoso, são considerados elementos fundamentais para ajudar a confortar os pacientes no

decorrer da quimioterapia”.

“A quimioterapia é o emprego de substâncias químicas isoladas ou em combinação,

com o objetivo de tratar as neoplasias malignas, e é uma das principais terapêuticas para os

casos de câncer  hematológico” (ANDRADE, SAWADA e BARICHELLO, 2013,  p.  356).

Entretanto, este tratamento causa efeitos adversos que incluem toxicidades gastrointestinais,

pulmonares, cardíacas, hepáticas, neurológicas, renais, vesicais, dermatológicas, disfunções

reprodutivas, alterações metabólicas, reações alérgicas, fadiga e toxicidades hematológicas,

que compreendem a leucopenia, anemia, trombocitopenia e neutropenia febril (BONASSA,

2005).

Estas alterações hematológicas são ocasionadas também pela imunodepressão medular

que  acontece  na doença  onco-hematológica.  Assim,  são pacientes  que  em decorrência  da

anemia, plaquetopenia e neutropenia apresentam comumente fadiga, fraqueza, sangramento e

o risco de infecção. Gabe, Almeida e Siqueira (2009, p. 74) corroboram com a afirmação e

relatam que “com o sistema imune deficitário, aumenta a suscetibilidade a infecções, as quais

são importantes causas de morbidade e mortalidade”.

Nessa  perspectiva,  identificar  as  demandas  e  especificidades  de  cuidado  destes

pacientes é fundamental para proporcionar uma assistência direcionada às suas necessidades e

contribuir, assim, para a resposta do paciente ao tratamento, bem como reduzir os riscos e as

complicações.
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O cuidado de enfermagem associado ao cenário da internação hospitalar, via de regra,

dirige a nossa atenção para a necessária demanda de cuidados relacionados à manutenção das

funções orgânicas dos clientes e à observação das suas respostas biológicas às terapêuticas

(CASTRO, MENDES e FERREIRA, 2005, p. 40). Entretanto, Souza e Espírito Santo (2008,

p. 39) referem que “o cuidar vai além de executar técnicas: ele envolve presença, confiança e

atitude do profissional enfermeiro com o paciente”.

Visto isso, observa-se que é um cuidar/cuidado que vai além das necessidades físicas e

biológicas que os pacientes possuem, ou seja, envolve também o cuidado emocional que se

estabelece numa relação mútua de ajuda e confiança.

E pensar neste cuidado que transcende a execução técnica, nos remete aos princípios

da precursora da Enfermagem Moderna, Florence Nightingale, que destacava a importância

da atenção aos elementos básicos do ambiente (ar puro, iluminação, aquecimento, silêncio e

limpeza) e da atuação da enfermagem na manutenção das condições ideais para proporcionar

a restauração da saúde dos enfermos (ESPIRITO SANTO e PORTO, 2008).

Assim, o cuidado ao paciente onco-hematológico perpassa também o ambiente que o

mesmo encontra-se inserido, especificamente o cenário hospitalar, já que este é permeado por

elementos e situações que podem contribuir para o aumento no tempo de internação e causar o

agravamento  do  quadro  clínico,  com  consequente  elevação  da  incidência  de  óbitos

principalmente por infecção.    

Para Nightingale (1989, p. 41), a verdadeira enfermagem ignora a infecção e a única

defesa que a enfermeira pede e da qual necessita é a limpeza, o ar puro vindo das janelas

abertas e uma assistência contínua ao enfermo. E a assistência criteriosa e humana ao doente é

a melhor medida contra a infecção.

Atualmente, a preocupação com a segurança do paciente dentro do hospital tem sido

um dos objetivos das instituições hospitalares e tem se tornado metas a serem cumpridas, pois

os pacientes têm sido cada vez mais vítimas dos eventos adversos, inclusive as infecções.   

Há estudos que apontam que de cada dez pacientes atendidos em um hospital, pelo

menos  um  sofre  um  evento  adverso  tal  como:  queda;  administração  incorreta  de

medicamentos;  falhas  na  identificação  do  paciente;  erros  em  procedimentos  cirúrgicos;

infecções; mau uso de dispositivos e equipamentos médicos (MENDES et al, 2005).

Espera-se que o paciente ao ser hospitalizado receba o tratamento, tenha o número

mínimo  de  complicações  e  evite  ao  máximo  possíveis  infecções,  que  é  fundamental  no

paciente onco-hematológico (LACERDA, LIMA e BARBOSA, 2007, p. 4). Assim, os riscos

e eventos adversos pelo uso de equipamentos e instrumentos de assistência médico-hospitalar
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não podem ser maiores que seus benefícios, porque se não ao invés de tratarmos estaremos

piorando sua situação clínica. 

Portanto,  prevenir  ainda  é  a  principal  ação  terapêutica.  Desta  forma,  garantir  a

segurança do paciente é saber que instituição, profissionais de saúde e pacientes tem como

principal  meta  a  prevenção.  E  no  paciente  onco-hematológico  prevenir  infecção  é

potencializar a sua recuperação e diminuir o número de morbidade e mortalidade. Cabe a

direção institucional, proceder à gerência hospitalar e dos profissionais de saúde a fim de se

equalizar  o  caráter  preventivo  da  assistência  e  estabelecê-la  como  meta.  A respeito  do

gerenciamento de segurança,  Silvino (2012, p.  3) menciona como foco a tríade:  paciente,

profissional e ambiente, sendo de responsabilidade da instituição:

Utilizar um programa contínuo de gerenciamento de risco, para identificar e reduzir
eventos  adversos  inesperados  e  outros  riscos  à  segurança  de  pacientes  e
profissionais;  Garantir  ambiente  adequado  (materiais,  físicos,  humanos  e
financeiros) para o desenvolvimento das atividades dos profissionais e Assegurar as
Metas Internacionais de Segurança do Paciente (IPSG). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2013), segurança do paciente é a

redução do risco de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo

aceitável. Este mínimo está relacionado ao que é viável diante do conhecimento atual, dos

recursos disponíveis e do contexto em que a assistência foi realizada frente ao risco de utilizar

outro tratamento ou não tratar.

Neste contexto, perfaz analisar uma condição importante, a de que o profissional de

enfermagem que cuida do paciente onco-hematológico hospitalizado precisa saber identificar

as fontes de infecção e suas formas de prevenção para assim desempenhar ações de cuidado

de  forma  segura,  minimizando  os  riscos  a  que  os  pacientes  estão  expostos  durante  a

hospitalização. 

Portanto, são fontes de infecção que merecem atenção da enfermagem: as mãos dos

profissionais  de saúde,  procedimentos invasivos  e  os  não invasivos  como punção venosa,

cateterismo nasoenteral, gástrico e vesical, mobiliário da unidade do paciente, equipamentos

de assistência ventilatória, como micro e macronebulizadores, cânula de guedel, aparelho de

pressão arterial, termômetro entre outros.

Maciel  e  Candido  (2010,  p.  37)  destacaram as  principais  bactérias  causadoras  de

infecção hospitalar e as fontes de infecção, a saber:
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MICRORGANISMOS FONTES DE INFECÇÃO
Enterobacterspp. Nutrição parenteral, fluidos de infusão intravenosa, frascos de

heparina.
Serratiamarcescens Balão  intra-aórtico,  transdutores,  soluções  intravenosas  e

anestésicas.
Pseudomonasaeruginosa Contaminações  de  soluções  anti-sépticas  como  PVPI  e

clorexidina, circuitos respiratórios, monitores de temperatura,
colchões  e  demais  equipamentos  que  mantenham  contato
direto com o paciente colonizado ou infectado.

Staphylococcus aureus 
resistente a oxacilina ou 
resistente a glicopeptídeo

Os pacientes e profissionais colonizados (principalmente nas
narinas),  transmissão  ambiental  pouco  importante
(mobiliários, água, aérea etc).

Streptococcusdo grupo A Profissionais de saúde com infecção ou colonização em pele
ou orofaringe. 

Enterococcusresistente a
glicopeptídeos

Paciente com colonização intestinal, contaminação ambiental
importante  na  transmissão  de  equipamentos  (termômetro  e
esfignomanômetro etc).

Clostridium difficile Paciente  com  infecção/colonização,  contaminação  de
superfícies.

Visto isso, nota-se que não apenas os materiais e equipamentos são fontes de infecção,

mas  também os  profissionais  de  saúde e  até  mesmo os  próprios  pacientes.  Assim,  como

medidas de prevenção de infecção estão: a lavagem das mãos dos profissionais de saúde, o

uso  de  equipamento  de  proteção  individual  (EPI),  uso  de  técnicas  assépticas  nos

procedimentos invasivos e isolamento de contato ou respiratório para os pacientes infectados

por microrganismos patogênicos e isolamento protetor para os pacientes neutropênicos.

 Um dos procedimentos simples, mas que ainda causa grande impacto na prevenção da

infecção é a lavagem das mãos, por meio da fricção das mãos com sabão, seguida de sua

lavagem com a água e a secagem com papel.  

A prevenção de infecção faz-se por medidas como lavagem das mãos: antes e após

tocar o paciente; antes de procedimentos; após contato com fluídos corporais como sangue ou

secreção e após o contato com superfícies próximas ao paciente (mesas ou bordas de cama);

prevenir  e  controlar  as  infecções  relacionadas  à  assistência;  higiene  antisséptica  e  com

produtos  preparados com álcool;  uso de  equipamentos  de proteção individual  (EPI),  para

procedimentos específicos (BRASIL, 2013, p. 10)

Para  a  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (2013),  independentemente  das

suspeitas de infecção, deve-se utilizar a precaução padrão para todos os tipos de pacientes, ou

seja, realizar a higienização das mãos: lave com água e sabonete ou friccione as mãos com

álcool a 70% (não ausência de sujidade visível) antes e após o contato com qualquer paciente,

após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções. As luvas devem ser
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usadas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Calce-

as imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as

mãos em seguida. Óculos, máscara e/ou avental devem ser usados quando houver risco de

contato  de  sangue ou secreções,  para  proteção da mucosa  de  olhos,  boca,  nariz,  roupa e

superfícies  corporais.  Descartar,  as  seringas  e  agulhas  em  recipientes  apropriados  sem

desconectá-las ou reencapá-las.

A precaução de contato está indicada para infecção ou colonização por microrganismo

multirresistente, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no

curativo,  impetigo,  herpes  zoster  disseminado ou em imunossuprimido,  etc.  As luvas  e  o

avental devem ser usados durante toda manipulação do paciente, de cateteres e sondas, do

circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. Ambos são

colocados imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retirados logo

após o uso, higienizando as mãos em seguida. Quando não houver disponibilidade de quarto

privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro. Equipamentos como

termômetro,  esfigmomanômetro  e  estetoscópio  devem  ser  de  uso  exclusivo  do  paciente

(ANVISA, 2013).

As precauções para gotículas são indicadas para meningites bacterianas, coqueluche,

difteria, caxumba, influenza, rubéola, etc. Não havendo quarto privativo, o paciente pode ser

internado  com  outros  infectados  pelo  mesmo  microrganismo,  preservando  uma  distância

mínima entre dois leitos de um metro. Deve-se evitar o transporte do paciente, mas quando

necessário, o mesmo deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do

quarto (ANVISA, 2013).

A precaução para aerossóis engloba a precaução padrão, o uso da máscara PFF2 (N-

95) pelo profissional de saúde e da máscara cirúrgica durante o transporte do paciente. Além

disso, deve-se manter a porta do quarto sempre fechada e colocar a máscara antes de entrar no

quarto. Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o

mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose (ANVISA, 2013).

Outra  prevenção  fundamental  no  cuidado  ao  paciente  onco-hematológico  é  o  de

sangramento, que se dá devido à diminuição do número de plaquetas a qual estas auxiliam na

coagulação sanguínea. As plaquetas são pequenos glóbulos em forma de disco que ajudam a

coagulação  sanguínea  (HEMORIO,  2011,  p.  3).  As  plaquetas  previnem  o  sangramento

anormal ou excessivo, e sua falta, portanto, pode causar hemorragia. Patrocínio et al (2005, p.

236)  menciona  ainda  que  na  plaquetopenia  os  pacientes  podem  apresentar  equimoses  e

sangramentos espontâneos ou mesmo aos pequenos traumas.
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Então, cabe à enfermagem atentar para as alterações físicas que podem acontecer na

vigência de plaquetopenia; monitorar hemograma completo; observar sinais e sintomas de

sangramento  como epistaxe,  sangramento  conjuntival,  gengivorragia,  equimose,  petéquias,

hematomas, hematúria, melena e hematoquezia; orientar o paciente e familiar da possibilidade

de  ocorrência  dessas  manifestações  e  como  ajudar  a  equipe  a  preveni-las.  Portanto,  é

importante manter a organização do ambiente a fim de prevenir pequenos traumas e lesões;

auxiliar os pacientes na deambulação, na higiene oral e corporal; dar preferência a agulhas de

menor  calibre  na  punção venosa  e  nesta  manter  pressão  local  por  um período  de  tempo

prolongado  e  realizar  demais  procedimentos  invasivos  com  extrema  cautela,  rigorosa

avaliação e supervisão.

Além das  neutropenia e da plaquetopenia,  o  paciente  onco-hematológico apresenta

também  comumente  a  anemia.  Nesta  estão  presentes  a  palidez  cutâneo-mucosa,  astenia,

cansaço fácil, dores musculares, unhas quebradiças, irritabilidade, taquicardia aos esforços,

sonolência, náuseas, perda da libido e impotência (VERRASTRO, LORENZI e NETO, 2005,

p. 42)

Desta  forma,  são  pacientes  que  possuem  dificuldade  e  restrição  para  realizar

determinadas atividades de vida diárias,  como banho, higiene oral e alimentação,  que em

condições satisfatórias entre oferta e demanda de oxigênio executariam com facilidade.  O

quadro de fraqueza pode ser piorado com a náusea decorrente do tratamento quimioterápico,

uma  vez  que  os  pacientes  tendem  a  rejeitar  mais  a  alimentação  oferecida.  Então,  é

fundamental  que  a  equipe  de  enfermagem auxilie  os  pacientes  a  realizarem os  cuidados

básicos de higiene corporal, oral ou até mesmo fazer por eles, inclusive alimentação oral ou

enteral, proporcionando desta forma conforto. 

Devido  às  dores  musculares,  sonolência,  cansaço  e  taquicardia  aos  esforços  não

completam  as  atividades  iniciadas,  além  de  apresentarem  também  riscos  para  quedas.

Portanto, são pacientes que devem estar sob vigilância contínua, pois está suscetível a queda.

Eles tendem a permanecerem por um período prolongado no leito e com isso contribuir para

as  complicações  decorrentes  da  imobilidade,  dentre  elas  a  pneumonia,  atrofia  muscular,

úlceras por pressão e hipotensão postural. Assim, é estimulada a deambulação, entretanto,

com  auxílio;  quando  acamados,  deve-se  realizar  a  mudança  de  decúbito  bem  como,

inspecionar e hidratar a pele.

A  queda  é  um  evento  que  pode  trazer  complicações  grave  a  paciente  onco-

hematológico hospitalizado, uma vez que tais  pacientes apresentam fatores predisponentes

que aumentam o risco de queda, dentre eles a anemia e o risco aumentado de sangramento.
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Portanto, é fundamental que os serviços de saúde possuam um protocolo de prevenção de

quedas para subsidiarem profissionais de saúde a criarem um ambiente de cuidado seguro

(BRASIL, 2013, p. 3).

Como medidas universais de prevenção de queda Brasil (2013, p. 5) recomendam o

uso de pisos antiderrapantes, mobiliário e iluminação adequados, corredores livres de entulho,

bem como o uso de vestuário e calçados adequados e a movimentação segura dos pacientes.

É muito comum na prática em saúde a construção de protocolos assistências como

medidas de prevenção e/ou intervenção na assistência a saúde. Entretanto, na prática médica

comumente  observa-se  profissionais  denominarem protocolo  de  cuidados  e  Procedimento

Operacional Padrão (POP) como sinônimo. 

Todavia,  há  uma  singularidade  conceitual  entre  os  mesmos.  O  protocolo  de

intervenções de enfermagem consiste em ações a serem realizadas com o paciente com um

determinado problema de saúde, cujas intervenções selecionadas gerarão as prescrições de

enfermagem. O protocolo de cuidados, segundo Aquino (2004, p. 66) é uma alternativa para

sistematizar e padronizar a prática, enquanto reúnem conhecimento atual e a pesquisa. Tem

como  finalidade  auxiliar  os  enfermeiros  na  tomada  de  decisão,  com  segurança  sobre  o

cuidado ao paciente, já que integra a evidência prática e a pesquisa. 

E POP é uma forma de padronizar uma tarefa/técnica e não de orientar o profissional

de enfermagem frente a uma manifestação clínica que o paciente pode apresentar durante seu

período  de  hospitalização.  O  POP,  seja  técnico  ou  gerencial  ,  é  a  base  para  garantia  da

padronização de tarefas e proporciona aos usuários um serviço ou produto livre de variações

indesejáveis na sua qualidade final (DUARTE, 2005).

Visto isso, observa-se que um protocolo de cuidado é um instrumento que contribui

com a  sistematização  da  assistência  de  enfermagem,  à  medida  que  permite  realizá-lo  de

maneira ordenada a uma necessidade identificada.  Sistematizar segundo Ferreira (2008, p.

451), é reduzir (vários elementos) a um sistema; tornar sistemático. Sendo este, relativo à, ou

que segue um sistema; ordenado, metódico; relativo à sistemática.

A  proposta  de  um  protocolo  de  cuidado  de  enfermagem  ao  paciente  onco-

hematológico  tem  o  propósito  de  fornecer  um  subsídio  técnico  aos  profissionais  de

enfermagem que prestam assistência a essa clientela, reorientar as atividades desempenhadas

pelos mesmos, além de fornecer um cuidado direcionado e específico no intuito de contribuir

para a melhoria da qualidade em saúde dos pacientes onco-hematológicos hospitalizados.

Nessa perspectiva, tal protocolo é construído a partir das necessidades identificadas de

acordo com o ponto de vista de cada membro da equipe de enfermagem e pacientes. 
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Moreira e Carvalho (2004), em estudo sobre relação de ajuda, citam Carvalho (1980) a

qual  relata  que  a  assistência  de  enfermagem,  como resposta  diretamente  voltada  para  as

necessidades dos clientes, configura-se como relação de ajuda. E ambos, membros da equipe

de enfermagem e pacientes, beneficiam-se dessa relação. Assim, segundo Moreira e Carvalho

(2004, p. 356):

a relação de ajuda propicia o crescimento e o desenvolvimento tanto daquele que
ajuda  quanto  daquele  que  é  ajudado.  Para  os  que  ajudam,  ampliam-se  as
potencialidades em direção à plena maturidade, na medida em que a disposição para
ajudar exige a revisão dos próprios conceitos como pessoa e um autoconhecimento
para ser autêntico, empático e solidário. Para os que recebem ajuda, esse tipo de
relação  tem  um  sentido  terapêutico  ao  possibilitar  à  pessoa  reconhecer  novos
aspectos de si mesma, novas possibilidades de se relacionar com os outros, novas
formas de conduta diante de sua vivências.

Portanto,  é  na  relação  de  ajuda  entre  equipe  de  enfermagem e  o  paciente  onco-

hematológico que estabelece possibilidades de se conhecer como pessoa, no relacionamento

com o próximo e de ter atitudes diante das experiências. Por isso, o protocolo de enfermagem

torna-se  um desafio,  já  que  é  a  partir  dessa  relação de  ajuda  que  acontece  no  cotidiano

hospitalar que o cuidado se desenvolve.

À medida que considera a perspectiva dos atores envolvidos, ou seja,  membros da

equipe de enfermagem e pacientes na realidade local envolvida, é que tal protocolo contribua

para a sistematização da assistência de enfermagem (SAE).

Nesse  sentido,  Silva  e  Moreira  (2010,  p.  484)  em  estudo  sobre  o  desafio  da

sistematização da assistência de enfermagem em cuidados paliativos oncológicos relatam que

os modelos de sistematização possam estar orientados por processos lineares e reducionistas

que não permitem um olhar abrangente do contexto e participação mais efetiva da equipe de

enfermagem e dos demais sujeitos envolvidos no processo, especialmente, do próprio paciente

enquanto sujeito ativo e participativo do processo de cuidar.

Assim,  observa-se  que  o  paciente  onco-hematológico  apresenta  uma  demanda  de

cuidados específicos que requer da enfermagem conhecimento e planejamento das etapas da

assistência,  as  quais  são  fundamentais  na  manutenção  do  quadro  clínico  e  prevenção  de

agravos e complicações. Portanto, a proposta de um protocolo de cuidados de enfermagem

pode proporcionar a estes pacientes subsídios ao desenvolvimento dos cuidados elaborados a

partir das demandas identificadas pelos membros da equipe de enfermagem, considerando as

especificidades, a complexidade e singularidade destes pacientes.
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“O que efetivamente conta 

não são as coisas que nos acontecem. 

Mas, sobretudo, a nossa reação frente a elas”.

Leonardo Boff

CAPÍTULO II: METODOLOGIA
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Caracterização do estudo

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa,  a  qual  se utilizou

como método o estudo de caso, já que investigou profundamente o cuidado de enfermagem no

contexto da realidade local. Segundo Yin (2010, p. 39) “o estudo de caso é uma investigação

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de

vida real”. 

Além disso,  é  um método  usado para  contribuir  ao  conhecimento  dos  fenômenos

individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados. É comumente utilizada

em algumas áreas, inclusive a enfermagem (YIN, 2010, p. 24).

É usado também em situações que surge do desejo de entender os fenômenos sociais

complexos  permitindo  que  os  investigadores  detenham  as  características  holísticas  e

significativas dos eventos da vida real, tal como o comportamento dos pequenos grupos (YIN,

2010, p. 24).

 Há duas variantes de Estudos de Caso: o estudo de caso único e o de casos múltiplos.

Este  estudo é do tipo caso único que se justifica por  poder  representar  uma contribuição

significativa para a formação do conhecimento e da teoria. Além disso, ele é único quando

representa um caso extremo ou peculiar (YIN, 2010, p. 71). 

Para este estudo inicialmente foi feito um contato com o enfermeiro encarregado pela

educação  permanente  do  Hospital  Universitário  Antônio  Pedro/Universidade  Federal

Fluminense  (HUAP/UFF),  objetivando  conhecer  a  existência  de  protocolo  de  cuidado  de

enfermagem ao paciente onco-hematológico hospitalizado. O mesmo informou-me que há no

hospital os POPs, conhecido como Procedimento Operacional Padrão e que não existia um

protocolo de cuidados de enfermagem aos pacientes da clínica de hematologia do HUAP.

Aspectos éticos

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário

Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF) através do n° do parecer

144.119 e CAAE 04583812.4.0000.5243 (ANEXO A). Além disso, foi solicitada previamente

uma autorização à instituição eleita como local da pesquisa (ANEXO B).
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Os  sujeitos  do  estudo  participaram  do  mesmo  mediante  assinatura  do  Termo  de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A e B), o qual aborda os objetivos

da  pesquisa,  as  formas  de  produção  de  dados,  bem  como  os  riscos  e  benefícios  e  a

confidencialidade das informações obtidas, conforme preconizado na legislação vigente do

Conselho  Nacional  de  Saúde  do  Ministério  da  Saúde  que  regulamenta  as  pesquisas

envolvendo seres humanos.

Cenário do estudo: Hospital Universitário Antônio Pedro

O  Hospital  Universitário  Antônio  Pedro  da  Universidade  Federal  Fluminense

(HUAP/UFF) é a maior unidade de saúde da cidade de Niterói, sendo considerado um hospital

de nível terciário e quaternário, ou seja, oferece atendimento de alta complexidade. Além de

atender  as pessoas desta cidade incluem também as de Itaboraí,  Maricá,  Rio Bonito,  São

Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá, que compreendem a Zona Metropolitana II. Este hospital

fornece  também assistência  a  uma parte  da  população do Rio  de  Janeiro,  atingindo uma

quantidade aproximada de dois milhões de habitantes (BRASIL, 2012).

É um hospital situado em frente a uma rua conturbada por um trânsito caótico, pois

representa uma via de acesso a Ponte Presidente Costa e Silva – Ponte Rio-Niterói, em que as

pessoas  para  chegar  até  ele  precisam atravessar  uma  rua  em que  o  tempo  de  espera  do

semáforo é de 5 minutos. Além disso, possui um cruzamento em que no horário de maior

circulação de automóveis atrapalha não só a vida dos motoristas, como dos pacientes que

buscam assistência neste hospital causando estresse físico e emocional. A entrada do HUAP

possui  uma  escadaria  de  frente  e  duas  rampas  laterais,  para  acesso  dos  pacientes,

principalmente aqueles que estão mais debilitados e fragilizados.

Já no interior do hospital encontra-se uma recepção onde às pessoas marcam consultas,

outras  que aguardam em cadeiras  no corredor  por  atendimento  ambulatorial  e  o  local  de

acesso aos elevadores, que muitas das vezes só tem apenas dois funcionando, o que torna a

fila de espera por ele enorme de forma que pacientes e funcionários demorem vários minutos

para chegar a um determinado andar. Esses elevadores transportam também macas, carrinho

da nutrição e demais serviços que dificultam o acesso dos pacientes e dos profissionais as

enfermarias.

O HUAP atualmente está passando por reforma hospitalar e, portanto, encontra-se com

um quantitativo de leitos reduzidos. Segundo o Sistema de Gerenciamento de Internação do
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HUAP1 são no total 280 leitos distribuídos pelos 8 andares existentes. Deste, 62 leitos estão

indisponíveis devido a deficiência de recursos humanos. 

São oferecidos serviços de 28 especialidades, com uma determinada quantidade de

leitos para os respectivos gêneros. Distribuem-se pelos andares da seguinte forma: no 8º andar

a Obstetrícia com 14 leitos; localizadas no 6º e 7º andar, a Cardiologia com 8 leitos; Cirurgia

Geral com 4 leitos femininos e 7 masculinos; Cirurgia Plástica com 1 leito masculino e 2

femininos; Cirurgia Torácica com 2 leitos masculinos e 1 feminino; Cirurgia Vascular com 2

leitos  masculinos  e  1  feminino;  Clínica  Médica  com 6  leitos  masculinos  e  5  femininos;

Endocrinologia  com  1  leito  masculino  e  1  feminino;  Gastroenterologia  com  2  leitos

masculinos e 3 femininos; Ginecologia com 4 leitos; Nefrologia com 3 leitos femininos e 2

masculinos;  Neurocirurgia  com  2  leitos  femininos  e  5  masculinos;  Neurologia  com  2

masculinos  e  1  feminino;  Pneumologia  com  2  leitos  masculinos  e  2  leitos  femininos;

Reumatologia (os leitos fazem parte da clínica médica); Unidade Coronariana com 7 leitos;

Dermatologia com 1 leito masculino e 1 feminino. A Mastologia, localizada apenas no 7º

andar, com 2 leitos.

Vale destacar que, antes do início da reforma hospitalar, os andares eram separados em

clínica e cirúrgica, independentemente do sexo masculino e feminino. Entretanto, devido o

contato entre homens e mulheres que estavam acontecendo no hospital, a direção tomou a

decisão de então dividir as unidades pelo gênero, a qual o 6º andar passou a ser ocupado pelo

sexo masculino, enquanto que o 7º andar pelo sexo feminino.

  Localizada no 5º andar, há a unidade de Neonatologia com 3 leitos de berçário; 8

leitos de unidade intermediária e 7 leitos de UTI neonatal. É importante ressaltar que esta

especialidade  pertence  ao  8º  andar,  entretanto,  devido  a  reforma,  está  temporariamente

localizada no 5° andar. A Oftalmologia possui 3 leitos masculinos e 3 femininos; a Pediatria

tem 12 leitos e a Otorrinolaringologia com 3 leitos masculinos e 3 femininos.

Situado no 4º andar, o serviço de Hematologia com 4 leitos femininos e 4 masculinos;

Ortopedia/Traumatologia  com  9  masculinos  e  4  femininos  e  a  Urologia  com  7  leitos

masculinos e 2 femininos. No 3º andar encontra-se o Centro de Tratamento Instensivo (CTI)

com 8 leitos. No 2º andar, funciona a Infectologia/DIP com 11 leitos e o Centro de Diálise. E

por fim, no térreo, o serviço de emergência com 5 leitos masculinos, 5 femininos, 4 leitos de

hipodermia e 6 leitos de emergência pediátrica. A emergência atualmente é referenciada, ou

1 Informação fornecida pela diretoria de enfermagem do Sistema de Internação e Alta do Hospital Universitário 
Antonio Pedro em 14 de novembro de 2013.
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seja, a admissão de paciente está sendo feita apenas por meio da Autorização de Internação

Hospitalar (AIH).

A Portaria n° 62, de 11 de Março de 2009, estabelece o HUAP como uma Unidade de

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) com serviço de hematologia.

Tal  unidade  deve  ter  obrigatoriamente  serviços  de  cirurgia  geral,  pediátrica  e  serviço  de

hematologia com quimioterapia para adultos e crianças.

Diante  do  exposto,  vale  enaltecer  a  unidade  de  hematologia  que foi  o  cenário  do

estudo. Esta unidade situa-se no 4° andar e possui três enfermarias, sendo uma masculina e

outra feminina com quatro leitos cada uma, uma sala multiprofissional localizada entre estas

enfermarias para discussão clínicas dos profissionais. A terceira enfermaria é disponibilizada

para pacientes graves ou que estão com algum tipo de isolamento ou ainda para aqueles em

cuidados paliativos. 

Há um banheiro que é unissex ao final do corredor e um posto de enfermagem. Este

possui  um  local  para  guarda  de  material  estéril,  uma  sala  com  ar  condicionado  para  a

preparação de medicação e um banheiro para uso dos profissionais com uma pia com água,

sabão e papel para higienização das mãos. Este é o único local que o setor possui para a

lavagem das mãos, destinadas apenas aos profissionais de saúde, não havendo lavatório para

acompanhantes e familiares. Estes realizam a lavagem das mãos no mesmo banheiro utilizado

pelos pacientes. 

Como a unidade  apresenta  apenas  um banheiro  para  ambos  os  sexos a  equipe  de

enfermagem adotou a seguinte dinâmica para uso pelos pacientes: Sanitários e chuveiros são

identificados  em feminino e  masculino  e  pela  manhã o banho é realizado primeiro pelas

mulheres e depois pelos homens ou vice versa. Mas está prevista uma obra de reestruturação

do setor  haja vista  que todo o hospital  está  passando por  obras  de ampliação física e  de

serviços.

A unidade é iluminada com luz artificial e com luz natural pelas janelas, sendo estas

responsáveis também pela ventilação do setor, além dos ventiladores de teto. A unidade de

hematologia  atende pacientes  com as  mais  variadas  patologias  hematológicas,  dentre  elas

incluem-se as enfermidades onco-hematológicas, tais como, Leucemia Linfoide e Mieloide

Aguda ou Crônica e Linfoma de Hodgkin e Não-Hodgkin que é o foco desse estudo.

Participantes do estudo
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A pesquisa foi desenvolvida na unidade de hematologia, situada no 4° andar do HUAP.

A equipe de enfermagem da unidade de hematologia é composta por sete (7) enfermeiros,

sendo uma diarista atual coordenadora da assistência de enfermagem e seis (6) enfermeiros

plantonistas,  sendo  três  enfermeiros  plantonistas  diurnos  e  três  plantonistas  noturnos.  A

equipe  de  enfermagem  tem  onze  (11)  técnicos  de  enfermagem  plantonistas  e  dois  (2)

auxiliares de enfermagem, sendo uma auxiliar diarista e outra plantonista diurna. Dentre os

pacientes hospitalizados na unidade de hematologia a maioria apresenta diagnósticos médicos

de Anemia, Mieloma Múltiplo, Leucemia e Linfoma.

Para  a  seleção  dos  participantes,  pacientes  e  membros  da  equipe  de  enfermagem,

foram definidos os seguintes critérios de inclusão: pacientes hospitalizados com diagnóstico

médico de doença onco-hematológica,  com no mínimo 18 anos,  de ambos os sexos,  com

interesse e disponibilidade para participar do estudo; membros da equipe de enfermagem -

enfermeiros e técnicos de enfermagem, de ambos os sexos, lotados no setor de hematologia

do HUAP, há no mínimo 2 meses. E, como critérios de exclusão: pacientes em situação de

alta, transferência e/ou afastados do setor no momento da produção de dados; profissionais da

equipe de enfermagem em férias e/ou ausentes do setor no período de produção de dados. A

participação de dos sujeitos ocorreu mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A e B), após os devidos esclarecimentos sobre a pesquisa e

seus objetivos pela pesquisadora.

Após  a  aplicação  dos  critérios  de  inclusão  e  exclusão  foram  selecionados  17

participantes sendo sete (7) pacientes hospitalizados com diagnóstico médico de Leucemia

Mieloide  e  Linfoide  Aguda  e  Crônica,  Linfoma  de  Hodgkin  e  Não-Hodgkin  e  dez  (10)

membros da equipe de enfermagem.

Produção de dados

A coleta  de  dados  foi  realizada  no  período  de  fevereiro  a  junho  de  2013  sendo

desenvolvido  através  da  observação  participante,  preenchimento  do  formulário  de

identificação,  histórico  de  enfermagem e  entrevista  semiestruturada  com os  membros  da

equipe de enfermagem. 

O contato  inicial  com a equipe de enfermagem e com os  pacientes  hospitalizados

ocorreu a  partir  do estágio docência realizado na disciplina de Enfermagem na Saúde do

Adulto e do Idoso I (ESAI I), a qual possui a clínica de hematologia como setor de ensino

teórico-prático do ensino de graduação em enfermagem. Este contato além de me aproximar



51

dos acadêmicos de enfermagem enquanto enfermeira mestranda em cenário de aprendizagem,

também possibilitou a aproximação com o cenário da pesquisa e facilitou o desenvolvimento

da coleta de informações. 

A fim de facilitar ainda mais essa imersão no cenário de pesquisa, juntamente com o

grupo de acadêmicos de enfermagem, participei das atividades do setor, dentre elas o round

que acontece pela manhã com a equipe de enfermagem e médica.  Desta  forma, pude me

inserir, posicionar-me e observar a dinâmica do setor e a abordagem da equipe ao paciente de

uma forma geral.

Esta imersão gradual no cenário de pesquisa possibilitou-me conhecê-lo e selecionar

as possíveis técnicas de coletas de dados que pudessem fornecer dados que contribuíssem para

responder as questões de pesquisa. Para tanto, definiu-se que a observação participante e a

entrevista seriam as técnicas de coleta de dados para abordagem do contexto estudado. 

De acordo com Yin (2010, p. 142), “um importante ponto forte da coleta de dados do

estudo de caso é a oportunidade de usar diferentes fontes de evidência”. Nesse método, o uso

de múltiplas  fontes  de  evidência  permite  ao  investigador  abordar  uma maior  variação de

aspectos históricos e comportamentais. E uma das vantagens de se utilizar fontes múltiplas de

evidência,  é  o  desenvolvimento  de  linhas  convergentes  de  investigação,  um processo  de

triangulação e corroboração (YIN, 2010, p. 143).

E com a triangulação de dados, podem-se abordar os problemas potenciais de validade

do constructo,  porque as múltiplas fontes de evidência proporcionam várias avaliações do

mesmo fenômeno (YIN, 2010, p. 144). 

Assim,  foi  utilizada  a  observação  participante  tendo  como  base  um  Roteiro  de

Observação elaborado pelo próprio pesquisador (APÊNDICE C) e os dados foram registrados

em um diário  de campo,  a  fim de captar  informações  não obtidas  na  entrevista,  sobre  a

organização e dinâmica do setor e as atividades da equipe de enfermagem no cuidado aos

pacientes onco-hematológicos.

A observação participante “ocorre quando o observador, deliberadamente, se envolve e

deixa-se  envolver  com  o  objeto  da  pesquisa,  passando  a  fazer  parte  dele”  (CERVO,

BERVIAN e SILVA, 2007, p. 31). Corrobora com esta afirmativa o relato de Yin (2010, p.

138) que a observação participante não é meramente um observador passivo. Pode, entretanto,

assumir vários papéis na situação de estudo de caso e participar de fato nos eventos estudados.

Tal  técnica  pode ser  usada em ambiente  do dia-a-dia,  tal  como,  grandes  organizações  ou

grupos informais. 
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A observação participante foi realizada no período da manhã e da tarde, num total de

18 horas, a fim de coletar dados sobre como a equipe de enfermagem cuidava dos pacientes e

sobre a dinâmica envolvida. Ao chegar à unidade de hematologia, cumprimentava a equipe e

os pacientes hospitalizados e, posteriormente me posicionava em um lugar que eu pudesse

observar o cuidado sendo realizado de forma que não prejudicasse o andamento do serviço. 

Inicialmente  observei  que  a  equipe  parecia  tensa  pela  minha  presença,  o  olhar

desconfiado era claro no rosto dos membros da equipe e os cuidados mais simples pareciam

ser mais difíceis de serem realizados com a minha presença próxima. Mas, com o passar do

tempo,  a  minha permanência cada  vez  mais  constante  no setor  fez com que a  equipe se

sentisse mais a vontade e, aos poucos, eu fui cada vez menos percebida e a equipe ficava mais

solicita,  aberta e  cooperativa e  eu me incorporava a  rotina do setor,  até  tal  ponto que eu

pesquisava à medida que cuidava e cuidava à medida que pesquisava.

Foi realizada análise documental do prontuário dos pacientes onco-hematológicos a

fim de preencher o Formulário de Identificação (APÊNDICE D) a qual objetivou caracterizar

o perfil destes participantes e assim compor as características dos pacientes internados na

unidade de hematologia do HUAP e construir assim novos termos, ratificar os existentes ou

ainda  para  estabelecer  relações  entre  eles.  Posteriormente,  foi  realizado  um  histórico  de

enfermagem a fim de identificar as demandas de cuidados destes pacientes (ANEXO C). Tal

histórico é um modelo utilizado no estudo “ Validação de Instrumento de Coleta de Dados de

Enfermagem em Unidade de Tratamento Intensivo” adaptado a realidade onco-hematológica. 

Em outro momento, foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas com os membros

da  equipe  de  enfermagem  (APÊNDICE  E)  o  que  possibilitou  aprofundar  aspectos  da

observação e  captar  o  ponto  de  vista  dos  sujeitos  sobre  o  cuidado desenvolvido  com os

pacientes. A entrevista semiestruturada foi elaborada a partir dos dados objetivos com um

item de identificação dos membros da equipe e o outro com dados subjetivos com as questões

referentes aos cuidados que a mesma identifica nos pacientes, qual e como eles fazem. 

 Para Yin (2010, p. 133), a entrevista é uma das fontes mais importantes de informação

para o estudo de caso.  Dentre  os  tipos,  a  entrevista  focada,  é  aquela na qual  a  pessoa é

entrevistada  em  torno  de  um  curto  período  de  tempo.  E  tais  questões  que  compõem  a

entrevista  devem  ser  elaboradas  cuidadosamente,  para  que  o  entrevistador  pareça

genuinamente ingênuo sobre o tópico, permitindo ao entrevistado tecer comentário inédito

sobre o mesmo (YIN, 2010, p. 134).

As entrevistas com os membros da equipe de enfermagem foram realizadas em uma

sala do setor escolhida por eles, em um ambiente que proporcionasse o mínimo de conforto e
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privacidade. Para realizar as primeiras entrevistas alguns membros da equipe de enfermagem

pareciam um pouco hesitantes alegando pouco tempo, pois se encontravam muito atarefados,

pedindo assim para que eu voltasse outra hora. Assim, foi necessário inúmeras vezes retornar

ao setor para realização das entrevistas.

Enquanto isso, procurava otimizar o tempo desenvolvendo a coleta de informações

com  os  pacientes,  preenchendo  desta  forma  o  formulário  de  identificação,  bem  como  a

execução  do  histórico  de  enfermagem,  a  fim  de  respeitar  os  membros  da  equipe  de

enfermagem, deixá-los mais a vontade e também familiarizar-se com a ideia de participar de

uma entrevista, lembrando-os que a mesma só iria ser realizada no tempo do participante e

não da pesquisadora.

Depois da aceitação para a participação na entrevista, o TCLE foi lido e oferecido aos

participantes para sua respectiva assinatura e  para preservar  a  integralidade dos discursos

foram gravadas em aparelho eletrônico. Assim, ao final foram realizadas 10 entrevistas com

duração média de 40 minutos.

Organização e Análise dos Dados

Após  a  coleta  de  dados  através  da  observação  participante  e  da  entrevista

semiestruturada, os dados do diário de campo foram digitados demarcando a data e horário.

Em seguida, as entrevistas foram transcritas na íntegra e identificadas por iniciais sendo que

para os pacientes foram utilizados as iniciais do nome: CMCP, RAR, NOS, CVP, JHS, MCC e

CCJ e os profissionais foram identificados pela letra inicial da categoria profissional (E) para

Enfermeiro e (TE) para Técnico de Enfermagem, (AE) para Auxiliar de Enfermagem, seguida

do número arábico referente a ordem da entrevista em: E1, AE2, TE3, TE4, TE5, E6, TE7,

AE8, E9 e E10. 

Posteriormente, foi feita uma análise temática das entrevistas a fim de se descobrir os

núcleos  de  sentido  que  compõem a  comunicação,  cuja  frequência  signifique  algo  para  o

objeto que está sendo analisado (MINAYO, 2006, p. 316). E assim, agrupar os temas em

categorias e discuti-las com base em autores que abordam essa temática.

Para Minayo (2006, p. 315), a noção de tema está ligada a uma afirmação a respeito de

determinado assunto. Ela comporta um feixe de relações e pode ser graficamente apresentada

através de uma palavra, de uma frase, de um resumo.
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Categorias são expressões ou palavras significativas em função das quais o conteúdo

de uma fala será organizado. A categorização que consiste num processo de redução do texto

às palavras e expressões significativas (MINAYO, 2006, p. 317).

Para tanto, foram realizadas três etapas: Na primeira etapa: a pré-análise com a leitura

flutuante  do  material  de  campo,  seguida  da  constituição  do  corpus  e  a  formulação  e

reformulação  de  hipóteses  e  objetivos.  Na  segunda  etapa:  a  exploração  do  material  que

consiste na categorização, ou seja, um processo de redução do texto às palavras e expressões

significativas. E a terceira etapa: tratamento dos resultados obtidos e interpretação (MINAYO,

2006, p. 317-318).   

Após diversas leituras dos dados, foram elaboradas duas categorias empíricas e uma

analítica. A primeira categoria é relatada por Minayo (2006, p. 178-179) como aquelas que

“retêm,  historicamente,  as  relações  sociais  fundamentais,  servindo  como guias  teóricos  e

balizas para o conhecimento de um objeto nos seus aspectos gerais. Elas comportam vários

graus de generalização e de aproximação”. Já as categorias analíticas são assim chamadas por

serem construídas a posteriori, a partir da compreensão do ponto de vista dos atores sociais,

possibilitando revelar relações específicas do grupo em questão.

Ao  final  desse  processo  foram elaboradas  as  categorias  empíricas:  Demandas  de

Cuidado de Enfermagem:  Atenção; Cuidados Gerais; Ambiente de Cuidado; Orientação à

Família  e  ao Paciente;  Equipe  Especializada.  O Cuidado da Equipe  de  Enfermagem ao

Paciente Onco-hematológico: Cuidados de Prevenção; Cuidado Clínico; Cuidado Sensível;

Cuidado Educativo e a Categoria Analítica: A Especificidade do Cuidado de Enfermagem ao

Paciente Onco-hematológico.
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”Sábio é o ser humano 

que tem coragem de ir diante do espelho 

da sua alma para reconhecer 

seus erros e fracassos e 

utilizá-los para plantar 

as mais belas sementes 

no terreno de sua inteligência”.

Augusto Cury

http://pensador.uol.com.br/autor/augusto_cury/
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CAPÍTULO III: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Conhecendo os sujeitos do estudo

A Equipe de Enfermagem

Da equipe de enfermagem do setor de hematologia dez membros fizeram parte da

pesquisa,  sendo  quatro  enfermeiros,  quatro  técnicos  de  enfermagem e  dois  auxiliares  de

enfermagem (Quadro 1).
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Quadro 1: Caracterização da Equipe de Enfermagem da Unidade de Hematologia –  2013

PROFISIONAL IDADE SEXO ESTADO
CIVIL

ESCOLARIDADE FUNÇÃO HORÁRIO
DE

TRABALH
O

REGIME DE
TRABALHO

TEMPO DE
ATUAÇÃO
NO SETOR

PÓS-
GRADUAÇÃO

CURSO EM
ONCOLOGIA

E/OU
HEMATOLOGIA

E 1 55 F Casada Ensino
Superior

Completo em
Enfermagem

Enfermeiro SD
12 x 60

Concursada 4 anos Mestrado em
enfermagem e

MBA

não

AE 2 49 F Solteira Ensino Médio
Completo

Auxiliar de
enfermage

m

Diarista
07 às 13 h

Concursada 8 anos não não

TE 3 51 F Casada Ensino Médio
Completo

Técnica de
enfermage

m

SD
12 x 60

Concursada 8 anos não não

TE 4 38 F Casada Ensino
Superior

Completo em
Enfermagem

Técnica de
enfermage

m

SD
12 x 60

Concursada 5 anos Promoção  em
saúde  com
ênfase  em
saúde  da
família 

não

TE 5 54 M Casado Ensino Médio
Completo

Técnico de
enfermage

m

SD
12 x 60

Concursad
o

15 anos não não

E 6 56 M Casado Ensino
Superior

Completo em
Enfermagem

Enfermeiro SD
12 x 60

Concursad
o

5 anos Pediatria e
Mestrado

Profissional

não

TE 7 23 F Solteira Ensino
Superior

Completo em
Enfermagem

Técnica de
enfermage

m

SN
12 x 36

Contratada 1 ano e 1
mês

não não

AE 8 35 F Casada Ensino Auxiliar de SD Concursada 7 meses Gestão de não
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Superior
Completo em
Enfermagem

enfermage
m

12 x 60 hemocentros

E 9 56 F Divorciad
a

Ensino
Superior

Completo em
Enfermagem

Enfermeira SD
12 x 60

Concursada 4 anos Administração
Hospitalar e

Hematologia,
Hemoterapia e

Terapia de
Suporte

Cuidados  com
cateteres  e
Manejo  de
êmese  em
pacientes  com
quimioterapia.

E 10 43 F Divorciad
a

Ensino
Superior

Completo em
Enfermagem

Enfermeira Diarista
07 às 13h

Concursada 10 anos Dermatologia e
Hematologia,
Hemoterapia e

Terapia de
Suporte

Sim,
Mas não lembra

Fonte: Pesquisa de campo HUAP/ Niterói – 2013        SD: Serviço Diurno         SN: Serviço Noturno
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Dentre os membros da equipe de enfermagem oito são mulheres e dois homens. De

acordo  com o  Censo  2010,  51% da  população  são  compostas  por  mulheres  e  49% por

indivíduos do sexo masculino (IBGE, 2010). 

Quanto a faixa etária esta variou entre 23 e 56 anos de idade e a mediana é de 46 anos

sendo seis casados, dois solteiros e dois divorciados. Os dados do Censo 2010 confirmam a

tendência  do  divórcio  e  os  impactos  das  medidas  legais,  mostrando  que  a  proporção  de

pessoas divorciadas quase dobrou, passando de 1,7% em 2000 para 3,1% em 2010 (IBGE,

2012, p. 26).

Quanto  a  escolaridade,  três  possuem  Ensino  Médio  Completo  e  sete  têm Ensino

Superior Completo em Enfermagem, o que aponta que trata-se de uma equipe com formação

específica na área em sua maioria. 

O nível de instrução da população aumentou, na população de 10 anos ou mais de

idade por nível de instrução, de 2000 para 2010, o percentual de pessoas com pelo menos o

curso superior completo aumentou de 4,4% para 7,9%. (IBGE, 2010).

Quanto ao horário de trabalho, sete  fazem parte  do serviço diurno no esquema de

plantão 12 x 60, uma faz parte do serviço noturno em plantões 12 x 36 e duas são diaristas no

horário compreendido de 07 às 13 horas. Quanto ao regime de trabalho, nove são concursados

e um é contratado. 

Quanto ao tempo de atuação no setor, este variou de sete meses a 15 anos de serviço,

mostrando que a equipe do setor tem uma experiência significativa no setor.

 Em relação à qualificação profissional, seis apresentam curso de pós-graduação dentre

eles um possui Mestrado em enfermagem e MBA; outro com pós-graduação em Promoção em

saúde com ênfase em saúde da família; um em Pediatria e Mestrado Profissional; um com pós

em  Gestão  de  hemocentros;  um membro  com  a  pós  de  Administração  Hospitalar  e  em

Hemoterapia,  Hematologia  e  Terapia  de  Suporte;  e  outro  enfermeiro  com  pós  em

Dermatologia e Hematologia, Hemoterapia e Terapia de Suporte.

Cabe ressaltar  que a  instituição tem um programa de qualificação profissional  que

incentiva a  participação em cursos  de pós-graduação lato e  stricto sensu oferecidos  pelas

unidades de ensino com bolsa para os funcionários técnicos administrativos, conforme projeto

de desenvolvimento institucional da Universidade.
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Caracterização dos pacientes

Quadro 2: Caracterização dos Pacientes Hospitalizados na Unidade de Hematologia –  2013.
NOMES

(INICIAIS)
SEXO IDADE SITUAÇÃO

CONJUGAL
ESCOLARIDADE PROCEDÊNCIA FILHOS

(QUANTOS)
OCUPAÇÃO

PROFISSIONAL
DIAGNÓSTICO EXAMES LABORATORIAIS TRATAMENTO

TERAPÊUTICO
NÍVEL DE DEPENDÊNCIA

DOS CUIDADOS DE
ENFERMAGEM

CMCP F 65 Casada Analfabeto Cabo frio 4 Doméstica
aposentada

LLC Hb - 7,2 g/dl
Ht - 20,1 %
Neut - 3.5 x 10³/mm³
Plaq. - 122 mil

Quimioterapia Independente

RAR F 55 Casada Nível
Fundamental
Incompleto

Icaraí 2 Do lar Linfoma
folicular

Hb -  6,8 g/dl
Ht - 20,9%
Neut - 4,68 x 10³/mm³
Plaq. - 15 mil

Quimioterapia
Hemoterapia

Parcialmente
dependente

NOS F 65 Casada Nível
Fundamental
Incompleto

São Gonçalo 2 Costureira LLC Hb - 7,7 g/dl
Ht - 22,9%
Neut - 5,33 x 10³/mm³
Plaq. -  132 mil

Quimioterapia Parcialmente
dependente

CVP F 30 Casada Nível
Fundamental
Incompleto

Itaboraí 3 Operador de
caixa

LMA Hb - 9,4 g/dl
Ht - 29,6%
Neut - 1,32 x 10³/mm³
Plaq. - 19 mil

Quimioterapia
Hemoterapia

Independente

JHS M 34 Solteiro Nível Médio
Incompleto

São Gonçalo Não Operador de
Equipamento

Elétrico

LNH difuso
de grandes
células B

Hb - 6,5 g/dl
Ht - 19,1%
Neut - 1.98 x 10³/mm³
Plaq. - 14 mil

Quimioterapia
Hemoterapia

Independente

MCC M 56 União
estável

Nível
Fundamental

Completo

Itaboraí 2 Artífice de
Betumador

LMA
NI

Quimioterapia Independente

CCJ M 31 Casado Nível Médio
Incompleto

São Gonçalo 2 Pedreiro LLA Hb -  11,5 g/dl
Ht - 32,7 %
Neut - 2,81 x 10³/mm³
Plaq. - 210 mil

Outros
Medicamentos

Independente

Fonte: Pesquisa aos prontuários HUAP / Niterói 2013.                                     NI = Não Informado
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Após o preenchimento do formulário de identificação realizado a partir  da análise

documental dos prontuários dos pacientes, obteve-se a seguinte caracterização: Em relação

aos sete pacientes pesquisados, quanto ao sexo quatro são do sexo feminino e três do sexo

masculino. Quanto a faixa etária variou entre 30 e 65 anos e a mediana é de 48. Quanto a

situação conjugal cinco são casados, um é solteiro e um apresenta união estável. 

Segundo os dados do último Censo Brasileiro, dentre a população do estado do Rio de

Janeiro  com 10 anos  ou  mais,  54,1% eram solteiros,  33,7% casados  e  4,1% divorciados

(IBGE, 2010). No conjunto do país, 36,4% das pessoas declararam viver em união consensual

em 2010, proporção superior a observa em 2000 (28,6%) (IBGE, 2012, p. 27). Dentre as

ocupações que apareceram foram: doméstica aposentada, do lar, costureira, operador de caixa

e de equipamento elétrico, artífice de betumador e pedreiro.

Em relação ao diagnóstico, dois (28,6%) apresentaram LMA; dois (28,6%) com LLC;

um (14,3%) com LLA; um (14,3%) com Linfoma folicular e um (14,3%) com Linfoma Não

Hodgkin de grandes células B. A LMA pode acometer pessoas em qualquer idade, entretanto,

é comumente observada a partir de 45 anos e é menos comum em crianças (ABRALE, 2012,

p. 3). Já com relação a LLC pôde ser observado que os dois pacientes apresentam idade de 65

anos, corroborando com o que Abrale (2012) retrata que a doença é incomum em indivíduos

com menos de 45 anos de idade.  Por ocasião do diagnóstico, 95% dos pacientes têm mais de

50 anos e a incidência da doença aumenta drasticamente depois dessa idade. As crianças são

raramente afetadas.

A LLA é mais comumente observada na infância, principalmente na faixa etária de

dois a dez anos, o que corresponde a 80% das leucemias. Os 20% restantes acometem adultos,

apresentando maior incidência entre 25 e 37 anos. Em 90 a 95% da LLA, possui o linfócito B

como linhagem comprometida (FERREIRA e CARVALHO, 2004).

Outro tipo de doença onco-hematológica apresentado pelos pacientes foi o linfoma. Os

tipos  mais  comuns  de  linfomas  são  os  de  células  B  e  células  T,  que  representam

respectivamente 85% e 15% dos linfomas não-Hodgkin (INSTITUTO ONCOGUIA, 2013). 

O linfoma folicular  é  um tipo  de  linfoma não-Hodgkin  a  qual  foi  identificado na

paciente do sexo feminino com 55 anos de idade. Segundo o Instituto Oncoguia (2013), este

linfoma aparece mais comumente nas pessoas de idade mais avançada:

o termo folicular significa que as células tendem a crescer num padrão circular nos
linfonodos. A idade média para o aparecimento deste tipo de linfoma é em torno dos
60 anos, é raro em pessoas muito jovens. Os linfomas foliculares são frequentemente
de crecimento lento e respondem bem ao tratamento,  mas são difíceis  de serem
curados.  Este  tipo  de  linfoma  pode  não  necessitar  de  tratamento  imediato,  os
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pacientes  passam  a  ter  acompanhamento  médico,  até  que  o  linfoma  comece  a
provocar alterações evidentes. Entretanto, com o tempo, cerca de 30% dos linfomas
foliculares se transformam em linfoma grande difuso de células B. 

Outro tipo de linfoma não-Hodgkin identificado nos pacientes foi o Linfoma difuso de

grandes células B, que segundo o Instituto Oncoguia (2013), é o tipo mais comum de linfoma

não-Hodgkin corresponde a cerca de 30% dos casos. Apesar de ser uma doença comumente

encontrada em pessoas idosas, pode se apresentar também em qualquer idade.

Ao  analisar  quanto  ao  nível  de  dependência  do  cuidado  de  enfermagem,  foi

identificado  que  dois  (28,6%)  pacientes  possuíam  dependência  parcial  dos  cuidados  de

enfermagem e cinco (71,4%) eram independentes. 

Avaliar o nível de dependência dos pacientes está relacionado ao dimensionamento e a

adequação  quantiqualitativa  do  quadro  de  profissionais  de  enfermagem,  que  segundo  o

COFEN (2004), baseia-se dentre outras características, ao serviço de enfermagem quanto a

proporção de profissionais de enfermagem de nível superior e médio e à clientela quanto ao

sistema de classificação de pacientes (SCP), realidade cultura e econômica. 

O mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem para as 24 horas de cada

Unidade de Internação considera o SCP, as horas de assistência de Enfermagem, os turnos e a

proporção funcionário/leito. Assim, o cálculo da hora de enfermagem por leito nas 24 horas,

deve-se levar em consideração a complexidade da necessidade de cuidado de enfermagem. De

acordo com o COFEN (2004), sendo:

3,8 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou autocuidado; - 5,6
horas  de  Enfermagem,  por  cliente,  na  assistência  intermediária;  -  9,4  horas  de
Enfermagem,  por  cliente,  na  assistência  semi-intensiva;  -  17,9  horas  de
Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva.

Na unidade  de  hematologia,  observou-se  que  a  maioria  dos  pacientes  apresentava

necessidade  de assistência  mínima,  visto que  os  cuidados  baseavam-se  principalmente  na

supervisão e orientação da higiene, alimentação e nas eliminações. Enquanto, que os dois

pacientes parcialmente dependentes, necessitavam de auxílio para realizar o autocuidado. Por

vezes, foi observado que paciente do setor apresentavam o agravamento do quadro clínico

necessitando,  dentre  outros  cuidados,  da  intubação  orotraqueal  e  ventilação  mecânica,

exigindo  desses  profissionais  uma  assistência  semi-intensiva,  mesmo  encontrando-se

hospitalizados em uma unidade de internação que não a terapia intensiva.
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Portanto,  a  assistência  do  paciente  hospitalizado  no  setor  de  hematologia  deve

acompanhar a necessidade de cuidado dos mesmos, haja vista que alguns tendem a agravar

decorrente de complicações do próprio tratamento, o que demanda avaliação e observação

contínua.  O COFEN (2004) corrobora com esta  prerrogativa,  ao relatar  que nas unidades

especializadas  como  a  oncologia,  deve-se  classificar  o  cliente  tomando  como  base  as

características assistenciais específicas, adaptando-as ao SCP.

Dos  exames  laboratoriais,  em  apenas  um  (14,3%)  paciente  não  foi  identificado

resultado em prontuário. Nos demais, observou-se que 6 (85,7%) apresentavam anemia, pois

o valor da hemoglobina (Hb) encontrava-se abaixo do normal tanto para mulheres (12 g/dl a

14 g/dl) quanto para homens (14 g/dl a 18 g/dl) (INCA, 2008, p. 426).

Quanto aos neutrófilos, apenas 2 (28,6%) encontravam-se com o valor considerado

abaixo do normal  (2.500 -  7.500/mm³),  enquanto que 4 (57,1%) estavam dentro da faixa

considerada normal (SMELTZER e BARE, 2006, p. 926). 

Analisando os valores das plaquetas dos pacientes com o que é considerado normal

pelo INCA (2008, p. 426), 140.000 - 400.000/mm³, verifica-se que cinco (71,4%) apresentam

plaquetopenia,  um  (14,3%)  encontra-se  com  a  contagem  de  plaquetas  dentro  do  valor

considerado normal.

Quanto ao tratamento, o quimioterápico foi utilizado em três (42,9%) pacientes e em

outros três (42,9%) a quimioterapia foi associada a hemoterapia. Em um (14,3%) paciente foi

utilizada outra terapia medicamentosa.

Desta  forma,  observa-se  que  a  quimioterapia  e  a  hemoterapia  são  os  tipos  de

tratamento utilizados em pacientes onco-hematológicos. A quimioterapia é a principal forma

de tratamento  da  LMA, que  geralmente  requer  o  uso  de  dois  ou  três  diferentes  tipos  de

medicamentos combinados (poliquimioterapia) e os mais comuns são ARA-C, daunorubicina,

doxorrubicina, mitoxantrone, idarubicina e VP-16 (HEMORIO, 2009, p. 6). 

  Na LLA os  agentes  comumente  empregados  são  a  vincristina,  a  prednisona e  a

daunorrubicina para indução de remissão da doença e  mercaptopurina e  metotrexato para

terapia de manutenção (MOHALLEM e RODRIGUES, 2007, p. 344). O  Clorambucil e a

ciclofosfamida são os quimioterápicos mais utilizados no tratamento inicial da LLC, com ou

sem corticosteroides (GARNICA e NUCCI, 2005, p. 291).

O tratamento quimioterápico para os pacientes com linfoma não-Hodgkin é baseado

em  alguns  protocolos  como  o  CHOP  (ciclofosfamida,  doxorrubicina,  vincristina  e

prednisona),  o  MACOP-B  (metotrexato,  doxorrubicina,  ciclofosfamida,  vincristina,
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prednisona e bleomicina) e o ESAHP (etoposide, metilprednisolona, citariabina e cisplatina)

(MOHALLEM e RODRIGUES, 2007, p. 336).

Além  da  quimioterapia,  o  INCA  (2008)  relata  que  durante  o  tratamento,

principalmente  na  fase  inicial,  os  pacientes  recebem,  quase  diariamente,  transfusões  de

hemácias e de plaquetas, enquanto a medula óssea não recupera a hematopoese normal.

Com  a  aplicação  do  histórico  de  enfermagem  (ANEXO  C)  foram  identificadas

particularidades  do  paciente  onco-hematológico  referentes  à:  percepções  e  expectativas,

hábitos  de  vida,  suas  necessidades,  dentre  estas  a  psicobiológica,  psicossociais  e

psicoespirituais, bem como suas condições clínicas a partir do exame físico.

Quanto  ao  item do histórico,  percepções  e  expectativas,  os  motivos  da  internação

foram: há uma semana com febre, náusea e vômitos; dor, edema e distensão abdominal, além

de sangramento ativo da cavidade oral;  febre alta  há 48 horas,  astenia,  dor  em membros

inferiores (MMII) e lesões pruriginosas pelo corpo; febre, mialgia, astenia que evoluiu com

anemia importante,  plaquetopenia e monocitose; em hemodiálise na clínica nefrológica de

São Gonçalo, detectaram nódulo no pescoço e encaminharam para o Hospital Universitário

Antonio Pedro (HUAP) a fim de proceder a biópsia; fadiga em MMII que ascendia para o

tronco  e  internação  para  o  3º  ciclo  de  quimioterapia;  febre,  hemograma  com  3.000  de

leucócitos e 1.800 de neutrófilo, proteína positiva em exame de EAS (elementos anormais

sedimentados).

Pôde ser observado que a febre foi a manifestação clínica mais presente no momento

da admissão, ocorrendo em quatro dos setes pacientes que fizeram parte da pesquisa. Além

disso, a dor também foi a segunda sintomatologia mais frequente, seguida de alteração no

hemograma  identificado  pela  anemia,  monocitose  e  plaquetopenia  evidenciado  pelo

sangramento ativo de cavidade oral.

 Segundo a Sociedade Brasileira de Cancerologia (2013), geralmente, o paciente com

leucemia apresenta-se com uma queixa de fraqueza há cerca de um a três meses, perda de

peso pequena, febre, dor óssea e abdominal, falta de ar e, mais importante, o sangramento e

fácil formação de hematomas. Notou-se no exame físico a presença de sinais de sangramento

(hematomas e petéquias) e a palidez condizente com a anemia e o sangramento. Já os testes

laboratoriais mostraram diminuição das plaquetas e das células vermelhas.

Quanto  à  história  pregressa,  um  paciente  apresentava  além  da  doença  onco-

hematológica  a  Hipertensão  Arterial  Sistêmica  (HAS)  e  Diabetes  Mellitus  (DM);  outro

paciente Febre Reumáutica; um Insuficiência Renal Aguda em hemodiálise e quatro pacientes

não apresentavam descrição de comorbidades. 
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Quanto  aos  hábitos  de  vida:  cinco  relataram  o  hábito  de  ir  à  consulta  médica

periodicamente e dois pacientes relataram não ter esse hábito.  Já à consulta odontológica,

*seis mencionaram não frequentar periodicamente e um paciente relatou que vai ao dentista

uma vez por semana. Quando interrogados quanto ao tabagismo e etilismo, seis pacientes

mencionaram não  ter  o  hábito  de  fumar  e  beber;  um relatou  que  consome um maço  de

cigarros a cada dois dias e bebe nos finais de semana.

Apesar de haver apenas um paciente fumante, é importante salientar que o tabagismo é

a  principal  causa  de  morte  evitável  segundo  a  Organização  Mundial  da  Saúde.  Está

comprovado  que  o  tabagismo  é  responsável  por  200  mil  mortes  por  ano  no  Brasil,

correspondendo a 23 pessoas por hora; 90% dos casos de câncer são de pulmão; 80% das

mortes são causadas por bronquite crônica e enfisema pulmonar; 45% por infarto agudo do

miocárdio; 30% dos óbitos são por outros tipos de câncer, tais como, boca, laringe, faringe,

esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo de útero e leucemia); 25% das mortes

são  causadas  por  doença  coronariana,  dentre  estas  angina  e  infarto  e  25%  por  doenças

vasculares (acidente vascular cerebral) (BRASIL, 2013).

Além de ser o principal fator de risco para o câncer de pulmão, o consumo de tabaco

pode  ocasionar  o  desenvolvimento  de  outras  doenças,  dentre  elas,  hipertensão  arterial;

aneurismas arteriais; úlcera do aparelho digestivo; infecções respiratórias; trombose vascular;

osteoporose;  catarata;  impotência  sexual  no  homem;  infertilidade  na  mulher;  menopausa

precoce e complicações na gravidez (BRASIL, 2013).

É  fundamental  orientar  o  paciente  sobre  os  riscos  inerentes  ao  tabagismo  e

desencorajar o consumo de tabaco a fim de contribuir para a recuperação de sua saúde e evitar

complicações advindas de hábitos de vida inadequada. De acordo com Brasil (2008, p. 176)

existem diversas estratégias de controle do tabagismo que o enfermeiro pode atuar, tais como:

prevenção  da  iniciação,  cessação  do  tabagismo,  disseminação  de  informações,  no  apoio

legislativo, entre outras.

Com relação às  medicações em uso,  três  pacientes mencionaram tomar medicação

regularmente e quatro pacientes não fazem uso de fármaco. Em apenas um paciente de 65

anos  de  idades  foi  observado  o  uso  de  metformina,  ciclobensaprina,  omeprazol,

ferrocarbonila, captopril, torsilax, prednisona, metoclopramida; outro paciente de 34 anos que

faz  uso  de  calcitriol,  fosfato  de  cálcio,  complexo B e  ácido  fólico  e  o  terceiro  paciente,

também de 65 anos, em uso de omeprazol.
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Observa-se  o  uso  de  um ou  mais  medicações  por  pacientes  e,  portanto,  pode  ser

entendido que a polifarmácia é uma situação presente no cotidiano das pessoas acometidas

por algum tipo de doença. 

A polifarmácia ocorre quando há o uso desnecessário de pelo menos um medicamento

ou presença de cinco ou mais fármacos em associação. Ou ainda é considerado por alguns

autores como tempo de consumo exagerado (pelo menos 60 a 90 dias) (SOUZA, SANTOS e

SILVEIRA,  2013).  E  quando  a  polifarmácia  ocorre  no  idoso,  torna-se  um  problema

importante, devido ao risco de iatrogenias e reações adversas, devendo ser sempre pesquisada

e evitada quando possível (LUCCHETTI et al, 2010, p. 52). 

No  item  do  histórico,  necessidades  psicobiológicas,  a  percepção  dos  órgãos  dos

sentidos teve a visão alterada em cinco pacientes. Quanto a hábito de sono cinco pacientes

referiram  dificuldade  para  dormir  devido  à  insônia.  No  item  nutrição  e  hidratação,  seis

pacientes  relataram ter  apetite  preservado e  apenas  um diminuído devido à  inapetência  e

náusea. Com relação à hidratação cinco pacientes ingerem água inadequadamente, ou seja, um

litro ou menos por dia e apenas dois paciente mencionaram ingerir 2 a3 litros de água por dia.

Foi  observado  que  quanto  à  mecânica  corporal/locomoção  apenas  um  paciente

encontrava-se  acamado.  Quanto  à  atividade  física  foi  identificado  que  seis  pacientes  não

praticavam nenhum tipo  de  exercício  físico.  Entretanto,  foi  relatado  por  um desses  seis

pacientes que o mesmo jogava futebol antes da doença. Apenas um paciente relatou praticar

atividade de caminhada.

Quanto à integridade cutaneomucosa em dois pacientes havia comprometimento, um

por lesões pruriginosas pelo corpo e o outro por lesão nodular em região lateral da língua e em

face posterior da bochecha além de hematoma em membro superior direito e em coxa direita e

esquerda.

De acordo com Costa, Silva e Macedo (2011, p. 72), várias complicações orais podem

ocorrer durante a terapia de remissão e indução para leucemia aguda, tais como, a infiltração

gengival e óssea de células malignas; tendência a sangramento, suscetibilidade a infecções e

úlceras;  e  a  aquelas  associadas  à  terapia  mielossupressiva  e  imunossupressiva  de

citotoxicidade direta ou indireta.

As lesões  orais,  originadas  seja  pelo  estado imunodepressivo causado pela  própria

doença ou pela imunossupressão oriunda do tratamento quimioterápico,  são agravantes ao

estado  de  saúde  dos  pacientes  onco-hematológicos  já  que  se  tornam porta  de  entrada  a

microorganismos  patogênicos  e,  portanto,  fonte  de  disseminação  sistêmica.  Infecções
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sistêmicas  podem surgir  a  partir  de  complicações  bucais,  colocando  em risco  a  vida  do

paciente (CARNEIRO, SILVA e CRUZ, 2008, p. 40).

Quando  indagados  com  relação  à  terapêutica,  cinco  pacientes  disseram  que  não

seguem nenhum tipo de orientação relacionada à saúde. E dois pacientes seguem algum tipo

de  orientação,  tal  como  ingerir  pelo  menos  dois  litros  de  água  por  dia  e  outro  que  foi

orientado a restrição hídrica.

Observa-se que os profissionais da saúde, em especial o enfermeiro, são os grandes

responsáveis  por  orientação  fornecida  ao  paciente  que  contribuem  na  terapêutica

implementada.  Assim,  são várias  as  situações,  dentre  elas,  orientação a hábitos  saudáveis

(alimentação adequada, práticas de atividade física, descansar sempre que necessário, divertir-

se fazendo o que gosta, usar protetor solar, evitar cigarro e álcool entre outras) que podem

realizar educação em saúde a fim de promovê-la, reduzir riscos e estimular os pacientes a

prestarem seu autocuidado, tornando-os responsáveis e atores de decisões relacionadas à sua

própria saúde. 

Segundo Zuge e  Brujm (2010,  p.  163),  “a educação em saúde tem desempenhado

papel importante em relação à promoção da saúde e à prevenção de riscos e doenças”.

Quanto  à  sexualidade,  cinco  pacientes  mencionaram  relação  sexual  ativa  e  dois

disseram  que  é  inexistente.  Quanto  ao  item  ambiente  e  abrigo,  seis  pacientes  possuem

saneamento básico e um paciente não o possui em sua residência. Pode-se relacionar este fato

a  de  que  os  seis  pacientes  relataram morar  em área  urbana  e  este  outro  que  não possui

saneamento básico mencionou morar em área rural.

Nas necessidades psicossociais,  quanto ao estado de segurança/emocional pôde ser

observado  que  os  setes  pacientes  encontravam-se  calmos,  porém  um  destes  mostrou-se

receoso quanto à chegada dos profissionais na enfermaria e relatava medo, pois não queria

que  fosse  puncionado  um  acesso  venoso  profundo  nele,  devido  à  experiência  dolorosa

anterior.

Quanto à orientação no tempo e espaço foi observado que os setes pacientes estavam

orientados  e  alerta.  Na interação social,  foi  identificado que  três  pacientes  participam de

atividades, as quais mencionaram oração e palestra na igreja; pastoral do batismo e há 32 anos

um paciente faz parte do grupo de alcoólicos anônimos. Os outros quatro pacientes relataram

não participar de atividades sociais. 

Os setes pacientes mencionaram integração com a família e quanto à pessoa de maior

afinidade um relatou o marido e os filhos; o outro mencionou a irmã; o outro os dois filhos;

um paciente  relatou  a  mãe  e  o  irmão;  teve  um paciente  em que a  pessoa  que  tem mais
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afinidade é uma sobrinha a qual é enfermeira e a esposa e o último paciente mencionou que

tem afinidade com todos os irmãos. 

A família representa a principal fonte de apoio durante todo o processo de tratamento

(WANDERBROOCKE, 2005, p. 18). Portanto, é fundamental conhecer a realidade de vida do

paciente e de sua família seja a organização familiar, a qualidade das relações, os limites de

compreensão da situação, o papel do sujeito enfermo na família,  bem como as condições

habitacionais.  Dessa  forma,  é  possível  direcionar  a  intervenção  da  equipe  de  saúde,

objetivando respostas que contemple mais demandas singularizadas (CARVALHO, 2008, p.

101).

Quanto ao item recreação/lazer/criatividade, foi observado que três pacientes gostam

de assistir televisão; outros três preferem escutar música; dois pacientes leem revistas nos seus

horários de lazer e também houve menção de ir à praia com a família; dormir; criar pássaros;

ir ao clube; ler bíblia e fazer trabalhos manuais, dentre eles, costurar, crochê e bordado.

Visto isso, percebe-se que são atividades em que a maioria é passível de ser realizada

dentro da enfermaria. Desta forma, profissionais de saúde, inclusive a equipe de enfermagem,

podem proporcionar alguns desses tipos de recreação levantados pelos pacientes, permitindo

que familiares trouxessem da residência televisão, pequeno aparelho de som, revistas e bíblia,

além do  material  necessário  ao  trabalho  manual.  Assim,  estimularíamos  positivamente  o

ânimo  do  paciente  que  se  encontra  internado,  além  de  minimizar  o  impacto  que  a

hospitalização causa aos mesmos ao imbuí-los com suas normas e rotinas.

O  HumanizaSUS  (2009,  p.  1)  ressalta  os  benefícios  da  recreação  na  recuperação

hospitalar:

A recreação no ambiente hospitalar pode ser considerada uma realidade crescente na
atualidade, sendo pesquisada e praticada nos principais hospitais públicos do país.
Sua  prática  traz  como  um  dos  principais  objetivos,  mudar  a  rotina  hospitalar
trazendo  alegria  e  ânimo  para  as  pessoas  que  passam  pelo  processo  de
hospitalização. 

A autoestima estava comprometida em um paciente que não soube citar a causa. Já em

relação  à  autoimagem,  o  acesso  venoso  profundo  foi  citado  como  motivo  do

comprometimento. Todos os pacientes também não apresentaram comprometimento em sua

autorrealização e liberdade. Já a aceitação encontrou-se comprometida em um paciente, pois

para este a doença e a hospitalização aconteceu de forma rápida e foi num momento difícil

para ele já que aconteceu após o seu noivado.
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Segundo a Sociedade Brasileira de Cancerologia (2013), no geral as leucemias agudas

apresentam  uma  evolução  muito  rápida,  sendo  necessário  o  diagnóstico  precoce  e  o

tratamento rápido. Assim, é uma hospitalização que comumente torna-se mais difícil não só

pelo  diagnóstico  de  câncer,  mas  pelo  fato  de  que  esta  está  associada  a  algum  tipo  de

interrupção,  seja  ela  de suas  atividades  laborais  e/ou sociais  bem como de seus planos e

sonhos. Isso pode ser confirmado por Sousa, Espírito Santo e Costa (2012, p. 2615):

o cliente hematológico é uma pessoa que se encontra inserida num ambiente sócio-
cultural,  ou seja,  possui  família,  trabalho,  amigos,  problemas,  desejos,  crenças  e
sonhos.  Este  é  uma  pessoa  que  acorda  bem,  sorrindo,  mas  que  pode  ter  suas
atividades  interrompidas  ao  longo  do  dia,  por  uma  dor  de  cabeça,  uma  náusea
aparentemente  sem  motivo,  fadiga,  ou  mesmo  uma  tosse  ou  dispneia.  Sinais  e
sintomas que, às vezes,  podem não ser reconhecidos,  mas que passam a assustar
quando surgem associados a outros sintomas mais visíveis como sangramentos e
crescimento de nódulos em pescoço e axilas. Quando este cliente busca tratamento,
pode  descobrir  que  está  com  um  grave  problema  no  sangue  e  que  precisa  ser
urgentemente  internado.  A partir  daí  é  que  vai  se  constatar  que  sua  fadiga  ou
fraqueza é causada por uma anemia e que esta pode ser devido a um câncer, como a
leucemia.

No item necessidades  psicoespirituais,  seis  pacientes  mencionaram realizar  alguma

prática religiosa-espiritual e dentre esta dois são evangélico, dois mencionaram frequentar a

igreja católica e a evangélica, um disse que é católico e o outro paciente não relatou a prática

religiosa que frequenta. E um paciente relatou não ter nenhuma religião, mas disse acreditar

em Deus. Apenas um paciente solicitou a presença de um padre para proceder sua confissão.

A religião é a forma que alguns pacientes utilizam para se fortalecerem e ter esperança

em sua  recuperação,  sendo muitas  vezes  atenuadora  de  seu  sofrimento.  “É relativamente

comum que os pacientes recorram à religião para lidar com o sofrimento, especialmente nos

períodos  de  crises  que  intensificam  as  inúmeras  dificuldades  experienciadas”

(DALGALARRONDO, 2008).

No  exame  físico  realizado  com  estes  pacientes  foi  detectado  que  todos  estavam

acordados, orientados quanto ao tempo, espaço e pessoa. Quanto à segurança emocional foi

observado que cinco estavam calmos, um estava calmo e alegre e outro estava triste. Em

relação ao sono e repouso, quatro disseram que estava inadequado e dentre os motivos eles

relataram dor  na coluna;  barulho na unidade;  dor  causada  pela  punção do acesso venoso

profundo que havia ocorrido no dia anterior e por inverter o dia pela noite por preocupação

com a doença.



71

Na regulação térmica, detectou-se que cinco estavam afebris com temperatura axilar

variando entre 35.2 a 36.9ºC. Um paciente estava subfebril com temperatura de 37°C e um

paciente febril com 39ºC de temperatura corporal.

Na coloração e hidratação da pele e das mucosas foi identificado que três pacientes

estavam ictéricos  (+1/+4);  seis  estavam hipocorados  (variando  de  +1/+4 a  +3/+4)  e  dois

pacientes encontravam-se hipohidratados (+2/+4). As mucosas hipocoradas estão relacionadas

à diminuição da hemoglobina (Hb) que ocorre na anemia, isso porque esta proteína é que dá a

característica vermelha aos eritrócitos.  Portanto,  a redução na quantidade de Hb ocasiona

palidez de mucosas. A contagem baixa de glóbulos vermelhos que ocorre na anemia causa

palidez, cansaço, falta de ar e palpitações cardíacas (APCL, 2013).

No cuidado corporal, todos os pacientes apresentaram higienização corporal e bucal

adequada.  Ao  exame  da  cabeça,  dos  olhos,  ouvido,  nariz  e  garganta  foram  observados:

alopecia e lesões pruriginosas com crostas na cabeça de um paciente; dois possuíam prótese

dentária e um que não possuía alguns elementos dentários em arcada superior. 

Em relação à nutrição foi identificado que três pacientes estavam com dieta específica,

sendo um para neutropênico, dois para insuficiência renal crônica e dieta para hipertensão e

laxativa. Quanto à oxigenação, três pacientes encontravam-se taquipneicos com frequência

respiratória que variou de 28 a 33 incursões respiratórias por minuto (irpm). Foi detectado que

tais pacientes estavam no momento do exame em ar ambiente.

No  exame  do  abdome,  foram  identificadas  distensão  e  visceromegalia,  como  a

hepatoesplenomegalia, em um paciente. Foi detectado que um paciente referiu episódio de

fezes ressecadas e endurecidas e por conta disso apresentou sangramento ao evacuar e as

fezes  estavam  enegrecidas.  Observou-se  edema  (+3/+4)  em  membros  inferiores  de  um

paciente. Quanto a acesso periférico, seis pacientes possuíam acesso periférico em membro

superior esquerdo e um com acesso profundo em subclávia esquerda.

Na leucemia é comum se observar o aumento do fígado e do baço que pode ser notado

por um inchaço ou aumento da barriga e conseguem ser detectados pela palpação (APCL,

2013). Há também que se considerar, que no paciente onco-hematológico, é frequente o uso

de  acesso  venoso  como  parte  do  tratamento,  a  fim  de  que  as  medicações  expressem

biodisponibilidade absoluta. Esta segundo a ANVISA (2013) está relacionada a administração

intravenosa do princípio ativo, enquanto que a biodisponibilidade relativa ou comparativa está

relacionada a administração, por via oral, de um produto de referência. 

Observa-se um aumento na administração intravenosa de soluções e drogas. Assim,

cada vez mais tem se exigidos acessos vasculares como parte crucial do plano terapêutico,
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principalmente em se tratando de pacientes em tratamento oncológico, que fazem do acesso

venoso  de  uso  prolongado  uma  opção  muitas  vezes  requerida  para  quimioterapia,

hemotransfusão, nutrição parenteral, reposição eletrolítica, coleta de sangue para exames e

antibioticoterapia (INCA, 2008, p. 563).

E por fim, vale destacar a impressão que tive enquanto enfermeira pesquisadora com

relação aos sentimentos manifestados pelos pacientes durante a realização do exame físico:

percebi  que  uma  das  pacientes  encontrava-se  ansiosa  e  receosa  quanto  às  ações  dos

profissionais, já que na tentativa de punção profunda ocorreu um acidente, sendo necessário

realizar  uma  drenagem  de  tórax  para  solucioná-lo.  E  outro  paciente  que  se  encontrava

inconformado  com  a  situação  de  restrição  hídrica  mesmo  apresentando  constipação.  A

dificuldade para evacuar estava deixando ele insatisfeito e o mesmo relatava que já havia

informado o fato ao médico e este não solucionou o seu problema.

Em suma, observam-se as peculiaridades apresentadas por estes pacientes e quanto é

fundamental que o enfermeiro identifique suas necessidades de cuidados e os classifique de

forma que o dimensionamento dos profissionais de enfermagem contribua para fornecer ao

paciente  uma  assistência  baseada  de  acordo  com  seu  nível  de  dependência,  para  assim

minimizar os problemas potenciais ou reais e maximizar a qualidade de vida daquele que está

sob seus cuidados. 

Sendo o profissional de enfermagem que permanece um período de tempo maior ao

lado do paciente  e  que  promove  não apenas  o  cuidado clínico,  mas  aquele  que  também

fornece conforto aos  que vivenciam o processo de hospitalização e  tratamento da doença

oncológica. Nesse sentido, a União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer (2013)

relata que:

Os profissionais de enfermagem são os membros da equipe de saúde que usualmente
permanecem lado a lado com os pacientes durante todo processo saúde-doença, o
que os tornam elementos primordiais para o sucesso do tratamento. Figuram também
como facilitadores e minimizadores dos desconfortos trazidos por todo processo da
doença oncológica do paciente,  principalmente no que diz respeito aos  possíveis
tratamentos a serem empregados, sejam eles cirúrgicos, quimioterápicos ou outros.

Portanto, a hospitalização do paciente onco-hematológico envolve uma série de fatores

que permeiam o  ser  doente  e  a  equipe  de  enfermagem que cuida  dele,  ou  seja,  envolve

pessoas,  sejam elas pacientes  ou profissionais e  o ambiente que os cercam. Diante disso,

identificaram-se as seguintes categorias temáticas:
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Demandas de Cuidado de Enfermagem

Foi identificado na fala dos membros da equipe de enfermagem que as demandas de

cuidados que os pacientes onco-hematológicos necessitam estão relacionadas à Atenção; aos

Cuidados Gerais; ao Ambiente de Cuidado; a Orientação à Família e ao Paciente e Equipe

Especializada.

Com  relação  à  demanda  Atenção, foi  relatado  pelos  membros  da  equipe  de

enfermagem que  se  deve  estar  atento  às  condições  na  admissão  hospitalar,  sua  evolução

durante  a  hospitalização,  como o mesmo reage ao tratamento,  além da avaliação física  e

biológica,  já  que  chegam  debilitados,  fisicamente  extenuados  e  apresentando  fadiga  aos

mínimos esforços. Isso pode ser evidenciado em algumas falas dos sujeitos:

Cada fase dessa, dependendo da fase que ele...cada patologia e dependendo da
fase que ele se encontra existe uma demanda de cuidados específicos... (E1).

Segundo a fala do sujeito AE2, os cuidados demandados estavam relacionados à rotina

hospitalar e nas condições da admissão do paciente, pois em algumas situações eles estavam

hospitalizados em outra instituição hospitalar e quando chegam à unidade de hematologia

para tratamento encontram-se mais debilitados e, portanto, requerem uma atenção maior da

enfermagem, principalmente no autocuidado.

As  condições  que  o  paciente  chega  aqui  no  hospital né.  Acho  que  mais  a
observação da internação né e a hidratação, as condições dele, os exames que ele
tem que realizar pra ver como eles se apresenta né, porque as vezes ele já vem já de
outra unidade sem o tratamento e fica muito difícil pra recuperação dele, aí tem que
ter mais e mais  atenção,nas transfusões né, nas  condições de ele ir ou não ao
banheiro deambulando, nas condições de higiene, alimentação né. São isso que a
gente observa mais (AE2).

Além disso, pode ser identificado na fala de TE4 que o paciente onco-hematológico

apresenta comprometimento pulmonar e que isso afeta o estado físico do mesmo. 

Ele é um doente diferente(...) chega pra gente completamente extenuado, debilitado.
Ao mínimo esforço ele se cansa. Medicação, é muita medicação, tem quimioterapia.
Então,  ele  te  exige  o  máximo  de  atenção...  Ele  é  um  doente  bem  complexo...
Complexo  porque...  Porque  ele  está  todo  comprometido  entendeu.  Da  parte
respiratória, da parte física em geral. Ele está com o pulmão comprometido... Ele
começa  a  se  sentir  cansado  demais,  de  não aguentar  até  pra  passar  de  uma
cadeira pra levar no banho é difícil. Pra levar você não pode deixar sozinho, você



74

tem que tá junto, porque na mesma hora que ele está assim aparentemente bem, ele
começa a se sentir cansado... e você não pode sair do lado dele. (TE4)

Segundo  Erduretal  (2008)  as  complicações  pulmonares  são  frequentemente

encontradas  em  pacientes  com  leucemia  aguda,  que  pode  ser  produzida  por  processos

infecciosos ou não. E a pneumonia é a principal complicação pulmonar. A incidência entre os

pacientes adultos tem sido em torno de aproximadamente 23,8% a 46%.

Identifica-se na fala de TE7 que além da avaliação do acesso periférico e profundo, a

equipe de enfermagem deve estar atenta a eliminações intestinais, pois pode ocorrer diarreia

ou constipação com o uso da quimioterapia; além disso, realizar avaliação nutricional, palpar

linfonodos, sinais vitais, sempre registrando os achados. 

(...)  Depende  muito  do  estado  clínico  desse  paciente(...)  avaliação  do  acesso
periférico,  do  acesso  profundo.  Tanto  o  enfermeiro  quanto  o  técnico.  Sempre
observando  sinais  flogísticos,  permeabilidade,  (...)  eliminações,  verificar...  a
quimioterapia causa muito diarreia, as vezes o paciente apresenta constipação, aí a
gente observa muito isso. (...) avaliação das eliminações intestinais também, avalia
sangramento.  (...)  Avaliação  do  suporte  nutricional  do  paciente,  se  ele  tá  se
alimentando bem, porque a quimio causa inapetência, essas náuseas e vômitos. (...)
Avaliar  também  linfonodo,  também  seria  importante  pra  ver  se  tem  alguma
alteração durante a internação.  (...)  Monitoração.  Sinais  vitais.  (...)  registro de
enfermagem também, a evolução do paciente também. (...). (TE7).

Cabe a equipe de enfermagem, a avaliação contínua do sítio de inserção do cateter e

do estado clínico do paciente, a qual deve estar capacitada para identificar sinais e sintomas

que possam caracterizar uma infecção de corrente sanguínea, como hiperemia e drenagem de

exsudato purulento em sítio de inserção do cateter, associado à febre (MENDONÇA et al,

2011, p. 332).

Segundo Mohallem e Rodrigues (2007, p. 79), a diarreia está presente em cerca de

10%  dos  pacientes  com  câncer  avançado.  E  em  média,  40%  dos  pacientes  oncológicos

apresentam constipação, provocando dor, distensão abdominal, cólicas, anorexia, impactação

fecal, ruptura intestinal e sepse.

Com relação à avaliação nutricional, Colling, Duval e Silveira (2012, p. 612), relatam

que:

considerando  que  a  quimioterapia  faz  parte  da  maioria  dos  tratamentos
antineoplásicos, a avaliação nutricional precoce identifica pacientes que necessitam
de cuidados relacionados à alimentação, e que podem se beneficiar da intervenção
nutricional, com a intenção de minimizar ou reverter o déficit do estado nutricional,
podendo otimizar os resultados do tratamento.
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Além disso, a Técnica de Enfermagem 7 mencionou o exame de linfonodo como um

dos itens a ser avaliado no exame físico. E o Inca (2013) relata que o paciente com leucemia

pode  apresentar  gânglio  linfático  inchado,  porém  sem  dor,  principalmente  na  região  do

pescoço e axila. 

Outra demanda de cuidado retratado pelos membros da equipe de enfermagem foram

os  Cuidados Gerais,  a  qual  engloba os  cuidados físicos,  bem como higiene,  prevenção e

controle de infecção e prevenção de sangramentos, como podem ser observado nas seguintes

falas dos sujeitos:

(...) Cuidados gerais pra todos os pacientes onco-hematológicos seria o controle e
a prevenção de infecção destes pacientes, é... a orientação à família quanto a esses
cuidados também quanto ao controle de infecção (...). E1.

O  sujeito  AE2  mencionou  como  medida  de  prevenção  e  controle  de  infecção  o

isolamento e a coleta de swab nasal e retal.

O paciente quando chega aqui... ele... o pessoal faz o isolamento. A equipe já tem
um protocolo de coleta de swab. Um swab nasal, dois retal (...). AE2.

O setor de hematologia realiza semanalmente as terças-feiras coleta de swab, sendo

um nasal para pesquisa de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e dois retais

para pesquisa de Enterococcus resistente a vancomicina (VRE). Foi observado que tanto o

técnico de enfermagem quanto o enfermeiro realizam a coleta e para a mesma é utilizado

máscara, capote e luva de procedimento. Uma das técnicas que realizou a coleta informou que

o swab pode ser umedecido tanto com soro fisiológico 0,9% quanto com a cultura do próprio

swab.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (2007) para a pesquisa de

MRSA deve ser coletado 1swab nasal, de feridas e/ou ostomias e não sendo possível a coleta

de swab nasal como, por exemplo, em paciente com tampão nasal, coletar secreção traqueal

quando possível. Técnica de coleta de swab nasal: inserir um swab umedecido com SF 0,9%

pelo  menos  1  cm dentro  das  narinas  e  proceder  movimentos  rotatórios  na  mucosa  nasal

anterior por alguns segundos. Em seguida, colocar o swab imediatamente no meio estéril e

encaminhar para o laboratório devidamente identificado com nome do paciente, leito, número

do prontuário, data, horário da coleta e material coletado.  

Com relação à coleta de swab retal, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (2007) a

mesma é realizada para a pesquisa do VRE como também para enterobactérias β-lactamases

http://pt.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
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de espectro estendido (ESBL (+)). Caso não seja possível ou o paciente se recuse a coletar o

swab retal, deve-se coletar uma amostra de fezes. A técnica a ser realizada é: umedecer o

swab com SF 0,9% e inseri-lo cerca de 1 cm do canal anal e fazer movimentos de lado a lado.

Em seguida, colocar o swab no meio de cultura e encaminhá-lo ao laboratório (SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO, 2007).  

Ainda segundo a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  do Rio  (2007)  deve-se  manter  o

paciente  em  precaução  de  contato  até  o  resultado  dos  exames.  Caso  o  resultado  do

rastreamento for positivo manter precaução até o momento da alta, entretanto se for negativo

a precaução deve ser suspensa.

Já o sujeito TE4 relatou procedimentos técnicos como demanda de cuidado, dentre

eles, punção venosa, banho, troca de fralda e higiene.

(...)  cuidados  físicos,  como  medicações no  geral.  Punções  venosas tem que  tá
trocando (...).  O  banho,  troca de fralda,  cuidado de higiene que a maioria não
consegue (...) TE4.

Foi identificado também que os pacientes onco-hematológicos pela imunodepressão

ocasionada pela própria doença, deve receber cuidados na prevenção e controle de infecção,

transmissão  cruzada,  bem  como  evitar  traumatismo  como  forma  de  prevenção  de

sangramento. Portanto, foi mencionado pelo sujeito TE5 o uso de equipamento de proteção

individual (EPI); material permanente, como termômetro e aparelho de pressão arterial (PA),

individualizado;  troca  da  máscara  de  macronebulização  e  do  acesso  venoso.  Este  sujeito

mencionou  ainda,  que  os  pacientes  que  possuem  leucemia  ou  linfoma  apresentam

plaquetopenia e, portanto, deve-se evitar o esforço para prevenir sangramento.

(...) os pacientes de leucemia e linfoma (...) ficam mais imunodeprimidos (...) por
conta disso a gente tem todo o cuidado, na questão de tá com todos os EPIs (...).
Cada um tem (...) seus materiais: (...) termômetro, aparelho de PA, tudo separado,
justamente pra gente tentar diminuir essa questão de infecção cruzada (...)a gente
tem que verificar(...): equipo,(...) os aparelhos de (...) micronebulização. Tudo isso
tem um tempo pra ser trocado, pra não deixar passar do tempo. Equipo de 72 horas
tem que ser trocado, o acesso periférico também a gente procura sempre trocar
em  dentro  de  3  dias  pra  não  proliferar  nenhum  tipo  de  bactéria  (...)Então,
normalmente  o  paciente  vai  se  movimentar  na  cadeira,  ele  não  pode  fazer
movimentos  bruscos  por  conta  de  uma  plaquetopenia,  por  conta  da  própria
leucemia.Não fazer nenhum tipo de esforço a mais(...) quando a plaqueta tá baixa a
gente tem que ter todo cuidado com esse tipo de paciente(...). Normalmente aqui o
tratamento eu não posso nem diferenciar pra você linfoma e leucemia no sentido
porque  acaba  sendo  os  dois  quase  que  o  mesmo  tratamento,  no  sentido  da
enfermagem (...)  porque normalmente  eles  ficam com a  plaqueta  baixa  os  dois
tipos(...). TE5.
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(...) acesso venoso pode ser periférico, mas ele não pode ultrapassar três dias, não
pode  ter  sinais  flogísticos.  Ele  não  pode  ter  sinais  de  infiltração  nenhuma.  O
quimioterápico  não  pode  infiltrar,  nada  pode  infiltrar  especialmente  o
quimioterápico(...)  Na  verdade  o  ideal  seria  que  tivesse  um  acesso  só  pro
quimioterápico(...) Então, que esse acesso ele deve permanecer só por 3 dias, deve
ser  trocado a  cada 72 horas e  (...)  não  pode ser  em local  (...)  que  dificulte  a
mobilidade do cliente, em mão, em cotovelo. AE8.

Para Silva (2010, p. 143), “Entre os adultos, a imunodepressão é mais comumente

vista em pacientes com leucemia, linfoma e AIDS, assim como em pacientes submetidos à

terapia imunodepressora, relacionada ou não a transplantes de órgãos ou de medula óssea”. E

por este motivo são pacientes que estão sujeitos a um risco maior de desenvolver infecção por

conta da deficiência dos mecanismos de defesa.

As diretrizes do Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) em seu guideline

2011 estabelecem a troca do cateter venoso periférico a cada 72-96 horas, para reduzir o risco

de infecção e flebite em adultos (O'GRADYM. D., 2011, p. 16).

Com relação a máscara de macronebulização Brasil (2010, p. 2) relata que o artigo é

de uso único e deve ser descartado a cada paciente e recomenda a troca diária, entre o uso em

um mesmo paciente e à admissão de um novo paciente.

Outra  demanda  de  cuidado  de  enfermagem mencionado  nas  falas  dos  sujeitos  foi

quanto ao preparo da equipe na assistência ao paciente onco-hematológico, ou seja, é um tipo

de paciente que requer uma  Equipe Especializada.  Isso pode ser evidenciado em algumas

falas tais como:

(...) Exige  capacidade, competência, paciência e autocontrole emocional, porque
dado o estado dele, a pessoa que ver demais o lado do doente, a pessoa vai ficar
comprometida emocionalmente e não vai conseguir trabalhar direito porque eles
chegam... e a maioria acaba vindo à óbito. 90%, mais de 90% vai à óbito. Então,
eles ficam num estado crítico e você acompanha o dia a dia (...) geralmente eles
estabilizam e tudo, mas a maioria em vez de evoluir para melhora ele vai piorando
a cada dia e vai chegando até uma entubação... Ele te dá muito trabalho, porque é
muita coisa e vai aparecendo mais coisas. Então, ele é complexo assim, porque ele
demanda muito. Mesmo quando ele tá na cama, ao mesmo tempo você tem que está
passando por lá.  Nem que seja pelo corredor.  Dá uma olhada. Especialmente à
noite. Também trabalho à noite. Tem menos gente. Então, você tem que estar de
olho neles o tempo todo. TE4

Todo mundo que vem pra cá tem muito essa questão da carga emocional, você tem
que ter todo o trabalho que a gente sabe... quando o paciente chega aqui em cima
pra gente aqui na enfermaria ele vem muitas vezes,  muito debilitado e normal...
grande parte dele não evolui de ir pra casa. Às vezes evolui à óbito e nem todo...
vamos dizer assim,  nem todo profissional lida bem com essa questão.  Então,  o
pessoal da hematologia tem que tentar lidar com essa questão de uma forma mais
intensa do que em outros lugares. É mais ou menos um tipo de cti também . Acho
que essa parte aqui é muito séria. Acho que todo mundo que vem pra cá fica mais
assim tocado nessa parte. TE5
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(...)  é uma clínica especializada (...) É uma enfermaria que poucas pessoas tem
conhecimento dos cuidados que a gente implementa aqui, da sistematização desses
cuidados(...) É difícil trabalhar porque você trata com a morte muito de perto. São
pacientes críticos, pacientes que podem morrer de uma hora para outra. É difícil
trabalhar, mas a gente também tem tentado fazer um trabalho aqui com a psicologia
(...),  Serviço  social(...)  Então,  a  gente  tem  tentado  assim  chamar  os  outros
profissionais pra estarem com a gente, num trabalho multidisciplinar (...) porque o
paciente daqui é um paciente que se ele for visto bem por todas as categorias: por
nutricionista,  serviço  social,  psicólogo,  médico,  enfermeiro,  fisioterapeuta,  a
segurança dele dentro do hospital vai ficar mais seguro. E10

Assim, observou-se que a unidade de hematologia é uma clínica especializada e que

possui pacientes que apresentam um quadro clínico específico e complexo que pode agravar

repentinamente  e  evoluir  para  intubação  orotraqueal  e  até  mesmo  a  óbito.  Portanto,  são

pacientes  que  exigem  do  profissional  de  enfermagem  maior  atenção,  capacidade,

competência, paciência e controle emocional. Corroborando com Amâncio e Campos (2009,

p. 96) a afirmação de que “o enfermeiro deve estar pronto para dar apoio ao paciente e sua

família durante uma diversidade de crises físicas, emocionais, sociais, culturais e espirituais”.

O sujeito E10 menciona ainda, sobre o fato de profissionais não terem conhecimento

sobre os cuidados realizados a este tipo de paciente. Segundo Silva et al (2012, p. 462) as

enfermeiras  que  cuidam  do  paciente  com  câncer  possuem  despreparo  porque  se  sentem

desprovidas de bagagem de conhecimento específico da área e ainda se discute pouco sobre a

singularidade e peculiaridade da atenção oncológica. Por isso, é fundamental que a equipe de

enfermagem que cuida do paciente com câncer seja capacitada para atuar na área oncológica.

Nas múltiplas áreas da oncologia, a capacitação dos profissionais requer no mínimo
de  2  a  3  anos  para  o  desenvolvimento  da  competência  profissional  de  forma  a
garantir  a  Atenção  Oncológica  em  toda  a  sua  complexidade  crescente  e  na
perspectiva  de  uma  formação  de  excelência  voltada  à  integralidade  do  cuidado
(INCA, 2008, p. 148-149).

O  sujeito  E10  destaca  também  a  importância  de  uma  equipe  multiprofissional,

composta  por  nutricionista,  serviço  social,  psicólogo,  médico,  enfermeiro  e  fisioterapeuta,

para a segurança no cuidado a este paciente.

Além do preparo da equipe no cuidado ao paciente onco-hematológico hospitalizado,

o Ambiente do Cuidado também foi identificado como demanda de cuidado a este paciente. E

em relação ao ambiente os membros da equipe relataram a estrutura física hospitalar como um

problema na preservação da individualidade do sujeito e na prevenção de infecção. 

Dentre estes estão à ausência de quartos privativos, a qual cada paciente pudesse ter o

seu  leito  individualizado,  para  assim  ser  realizada  a  precaução  de  contato  dos  pacientes
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colonizados por microrganismo patogênicos ou o isolamento protetor nos neutropênicos. O

banheiro também foi questionado, já que o setor possui apenas um para ambos os sexos, além

de ser usado também pelos familiares e/ou acompanhantes dos pacientes. 

Devido  a  esta  dificuldade  estrutural  apresentada,  os  membros  da  equipe  de

enfermagem adotaram uma dinâmica de uso do banheiro pelos pacientes do sexo feminino e

masculino e a aqueles que estão em algum tipo de isolamento, de forma que todos pudessem

proceder com sua higiene da maneira menos constrangedora possível e com intuito de redução

na transmissão cruzada. Assim, foi observado que o banho é realizado pela manhã e iniciam

por um dos gêneros, feminino ou masculino, e após o término de um deles a higiene corporal

é iniciada pelo sexo oposto. Além disso, o sujeito E10 mencionou a separação de um vaso

sanitário para aqueles pacientes que se encontram em isolamento de contato por Klebsiella

Pneumoniae Carbapenemase (KPC) ou enterococcus resistente a vancomicina (VRE).

(...) E aqui nós temos um outro problema porque aqui não temos separações são
quatro em cada enfermaria e morre na presença do outro. Isso dá uma depressão
muito grande, porque fica... ele está se sentindo na mesma situação que o outro.
Caminhar na frente dele e evoluir pro óbito e ele já... e ele vê que tá no caminho e
não tem... não senti mudar o curso(...). TE4.

(...)  eles  precisariam  de  leitos  privativos.  Leitos  individualizados.  E  sanitários
também pra preservar a imunidade e a individualidade mesmo de cada um e a
prevenção de infecções(...) AE8.

Com relação a esse ambiente do cuidado E10 relatou ainda que para a assistência ao

paciente  onco-hematológico  é  necessário  ter  uma  rede  de  gases  em  bom  estado  de

funcionamento, a fim de garantir que oxigênio seja ofertado e um serviço de hemoterapia

adequadamente  estruturado  para  que  os  hemocomponentes  necessários  a  transfusão  nos

pacientes estejam prontamente disponibilizados.

(...) São pacientes que a gente precisa de toda uma infraestrutura pra tê-los aqui na
enfermaria. Você precisa de um bom acesso venoso. Você precisa de uma boa rede
de  gases  funcionando  pra  você  poder  oferecer,  ofertar  é  oxigênio  e  todo  um
aparato,  porque  esse  paciente  pode  agravar  (...).Você  precisa  de  um banco  de
sangue  bem  estruturado,  pra  que  você  possa  ter  a  plaqueta  numa  quantidade
suficiente e na hora que você precisa. O paciente começa a sangrar, se você não
tiver plaqueta, ele não para de sangrar, fica sangrando (...). Estrutura do próprio
hospital.  Nós  temos  também  uma  questão  de  estrutura  física  que  precisa  ser
adequada, tem muitas coisas erradas, por exemplo, o banheiro comunitário. Você
não tem um ambiente pra colocar os pacientes que estão em restrição de contato.
Então, por exemplo, o paciente que tem KPC e VRE utilizam, assim a gente tenta
colocar  esse  vaso  sanitário  é  só  pra  quem tem KPC e  VRE,  mas  aí  você  não
consegue  porque  às  vezes  vem  uma pessoa  na  visita  e  aí  vai  lá  e  usa  aquele
banheiro, mas só que você não tá aí, você já orientou todo mundo e quantidade de
visita é grande, por mais que você peça pra entrar de dois em dois, não entra. E aí
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quando você ver a enfermaria tá lotada de gente e tá uma pessoa abraçando um,
abraçando o outro. Então, é uma questão estrutural, a enfermagem ela consegue
assim segurar um pouco isso (...). Umas divisórias entre um leito e outro, porque
facilita  bastante  na  hora  de  você  proporcionar  é...  aquele  ambiente  pra  uma
restrição de contato (...). A gente não tem, por exemplo, um local que a gente, saco
de lixo específico pra colocar roupa de cama suja com quimioterápico, excreta com
quimioterápico.  Nós  não  temos  um  expurgo  adequado.  Mas  assim,  nós
disponibilizamos  a  máscara  para  a  equipe,  pra  todo  mundo,  óculos.  Nós
disponibilizamos a luva, nós disponibilizamos o capote. E10

A Orientação à família e ao paciente foi outra demanda de cuidado relatado pelos

membros  da  equipe  de  enfermagem.  E  dentre  essas  estão  às  relacionadas  à  orientação  a

família quanto aos cuidados na prevenção e o controle da infecção, conforme é evidenciado

na fala de E1:

(...) Cuidados gerais pra todos os pacientes onco-hematológicos seria o controle e a
prevenção de infecção destes pacientes, é... a orientação à família quanto a esses
cuidados também quanto ao controle de infecção (...). E1.

E com relação à orientação ao paciente, o sujeito E6 relatou que o paciente deve ser

informado sobre a possibilidade de transfusão de hemocomponentes durante a hospitalização

como  um  dos  tipos  de  tratamento  e  que  o  uso  da  quimioterapia  pode  causar  alteração

intestinal, como a diarréia, sendo a enfermagem a responsável por providenciar o material

necessário para a eliminação intestinal. 

Os  sujeitos  E6  e  E9  mencionaram  que  a  orientação  deve  abranger  também

informações sobre a alimentação. Assim, esta deve ser baseada numa dieta neutropênica, já

que durante a hospitalização este paciente comumente apresenta neutropenia e por isso estão

mais sujeitos a infecção. Portanto, todos os alimentos, inclusive frutas e verduras, devem ser

cozido sendo o consumo cru expressamente proibido. E6 comparou ainda a alimentação a um

remédio, sinalizando assim a importância da mesma para a recuperação do estado de saúde.

Ambos os sujeitos, E6 e E9, retrataram que a orientação deve ser feita também quando

esse paciente tem alta hospitalar, já que eles vão para a sua residência ainda neutropênicos.

Portanto, devem ser orientados quanto ao risco de infecção e quanto a necessidade de retorno

ao hospital na presença de febre.  

(...) Orientações sobre alimentação, o que eles podem comer, o quê que não pode
(...). A gente já sabe que daqui a um tempo, ela vai ficar neutropênica. Então, desde
agora a gente já vai orientando, que ela não vai poder comer maça, frutas cruas,
nada cru, nada que possa levar infecção pra ela. Primeiro a gente vai orientá-los
sobre a possibilidade de eles receberem transfusão de sangue, já os prepara para
isso (...). Orienta, a gente orienta. Orienta o paciente do que vai acontecer ou do
que pode acontecer e qual é a ação que ele tem que ter(...).Daqui a 15 dias mais ou
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menos, ele vai começar a ter a neutropenia. Então, primeira coisa orientar: se tiver
uma febre volta imediatamente pro hospital, liga pro hospital, comunica. Não fica
em casa com febre pensando que é um resfriado que isso vai passar (...).Mas a
gente tem que orientar que é importante que aí o alimento passa a ser remédio. É
importante que ele se esforce pra comer (...). O paciente com quimioterapia também
é fácil ele ter diarreia. Então, a gente já orienta: você pode ter diarreia. Se for
necessário  a  gente  coloca  uma  fralda.  Se  eu  ver  que  não  vai  dar,  deixo  uma
comadre aqui perto (...). E6.

(...)  Principalmente  com  a  alimentação.  Ficar  muito  atento  pra  eles  não
consumirem  alimentos  crus.  Isso  é  importantíssimo.  Porque?  (...)  Não  sou
nutricionista, mas nós é que estamos dentro da enfermaria e a gente sabe que a
família muitas vezes... (pausa), o paciente não tá se alimentando bem ou porque ele
tá mesmo inapetente ou porque ele não tá satisfeito. Tá recusando a comida do
hospital. Trás coisas de casa e isso pode levar ao risco de verminose. Alimentos
contaminados. Isso pra eles é um dano enorme. Então, a gente precisa tá muito
atento a isso (...). Então, esses cuidados com a neutropenia.Orientar quando tem
alta hospitalar,  eles  não vão absolutamente neutropênicos pra casa,  mas com a
imunidade ainda não totalmente restabelecida. Então, orientar a questão de visitas,
no próprio ambiente hospitalar. A hora da visita não é uma hora, eu penso, pra
enfermagem  se  afastar,  pelo  contrário,  é  uma  hora  pra  gente  tá  dentro  da
enfermaria, vendo a questão das pessoas, higienizarem as mãos. Não virem com
roupa de rua e abraçar o paciente. Não sentar na cama (...). E9.

Segundo  a  Associação  Portuguesa  Contra  a  Leucemia  (2013),  a  dieta  para

neutropênico tem por finalidade reduzir significativamente o número de bactérias e outros

microorganismos que podem ser encontrados em alguns alimentos e prevenir o paciente de

possíveis infecções. Recomendações para uma dieta neutropênica: devem ser evitados todos

os  vegetais  e  frutos  não  cozidos.  Assim,  sumos  pasteurizados,  fruta  enlatada  e  vegetais

cozidos  são  permitidos  mas  carne,  peixe  ou  ovos  devem ser  cozidos  adequadamente  e  a

ingestão de gema crua é  desaconselhada;  Evitar  nozes  e  outros frutos secos  não cozidos;

Ingerir  lacticínios  obrigatoriamente  pasteurizados;  Não  ingerir  iogurtes  e  derivados  com

microorganismos vivos (lactobacilos) e qualquer bolo com creme; Evitar refeições em locais

onde não se tem a certeza quanto ao modo de preparo; Ingerir água engarrafada. Caso a água

provenha de poços, deve-se fervê-la previamente durante 1 minuto.

E por fim a última demanda apontada foi o Aporte Emocional, já que no momento do

diagnóstico  os  pacientes  ficam emocionalmente  fragilizados.  A família  compartilha  deste

sofrimento  e  ambos  sentem-se  inseguros  quando  é  a  primeira  internação.  São  pacientes

carentes,  solicitantes  e  sensíveis,  por  isso  exigem  um  cuidado  emocional  por  parte  dos

membros da equipe de enfermagem.

(...) O aporte emocional nos momentos especialmente de elucidação diagnóstica,
quando confirma o diagnóstico há um abalo muito grande tanto para o paciente
quanto para o familiar (...) E1.
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(...)  Mas  no  começo,  nos  primeiros  dias,  numa  primeira  internação,  é  bem
complicado isso aí. Porque eles ficam muito apavorados. (...) ele chega já não tá se
sentindo bem e sente cada vez pior. E aqui nós temos um outro problema porque
aqui não temos separações são quatro em cada enfermaria e morre na presença do
outro. Isso dá uma depressão muito grande, porque fica... ele está se sentindo na
mesma situação que o outro. Caminhar na frente dele e evoluir pro óbito e ele vê
que tá no caminho e não senti mudar o curso (...). TE4.

(...) Você tem que ter um cuidado com a parte emocional dele, que normalmente a
carga emocional dele é muito... em relação ao paciente comum é bem maior, ele é
mais carente, bem mais solicitante, bem mais é...  vamos dizer assim sensível né.
Sensibilizado por conta de tudo. Normalmente os pacientes que ficam aqui, ficam
bastante tempo. Eles ficam muito sensibilizado com tudo. Então, na área emocional
eu acho que você tem que ter... todo um cuidado (...). TE5.

Segundo o Instituto Oncoguia (2013) “cuidar das emoções é tão importante quanto o

cuidar do físico, principalmente se este for abalado por um diagnóstico de câncer”. 

Cuidar  desses  pacientes  envolve  não  apenas  conhecimento,  mas  também

disponibilidade e interesse por parte dos enfermeiros para ouvir, de forma a identificar suas

expectativas, seus receios e sentimentos sobre a experiência da hospitalização e da doença. E

assim contribuir para sua adaptação e segurança através de uma assistência que considere suas

necessidades, minimizando riscos através de um cuidado de qualidade aos pacientes (SOUSA,

ESPÍRITO SANTO e COSTA, 2012, p. 2622).

Apesar de atualmente falar em “cura” para o câncer devido aos progressos obtidos na

área de diagnóstico e tratamento precoces, esta palavra ainda é um grande impacto e está

ligada  ao  estigma de  sofrimento,  mutilação  e  morte.  Portanto,  tanto  o  paciente  quanto  a

família devem receber cuidados de uma equipe multiprofissional, pois esta tem o diagnóstico

junto  com  o  portador  e  sofre,  vibra  e  torce  a  cada  fase  do  tratamento  (INSTITUTO

ONCOGUIA, 2013).

De acordo com Sanchez et al (2010, p. 291), “a família pode não estar preparada para

assumir o cuidado, necessitando ser informada sobre a doença e o tratamento, além de receber

instrução sobre habilidades técnicas para cuidar no domicílio”.

Visto  isso,  observa-se  a  necessidade  da  equipe  não  só  de  enfermagem,  mas  dos

profissionais  de  saúde  como um todo  atuarem no suporte  emocional  do  paciente  que  se

encontra  acometido  por  um câncer,  em especial  hematológico,  a  fim de  proporcionar  ao

mesmo e ao seu familiar uma hospitalização menos traumática possível e assim contribuir

com a terapêutica implementada para um prognóstico favorável.
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O Cuidado da Equipe de Enfermagem ao Paciente Onco-hematológico

Nesta categoria são encontradas as falas dos membros da equipe de enfermagem que

remetem  aos  cuidados  que  eles  realizam  e  como  os  desenvolvem.  Após  análise  foram

identificados  subtemas  que  se  enquadraram  de  acordo  com  a  tipologia  do  cuidado  em:

Cuidados de Prevenção; Cuidado Sensível; Cuidados Clínicos; Cuidado Educativo.

A verdadeira essência da enfermagem é o cuidado o qual implica no estabelecimento

de  uma  interação  entre  quem cuida  e  é  cuidado.  Isso  ocorre  porque  ao  cuidarmos,  não

realizamos  apenas  uma  ação  técnica,  mas  também sensível  que  envolve  o  contato  entre

humanos por meio do toque, do olhar, do ouvir, do olfato e da fala. Então, é uma ação na qual

está  presente  a  sensibilidade,  a  liberdade,  a  subjetividade,  a  intuição  e  a  comunicação.

Portanto,  o  cuidado,  seja  técnico  ou  expressivo,  da  esfera  psicológica  ou  espiritual,  se

expressará  no  corpo  do  cliente  através  de  seus  gestos,  movimentos,  ações  e  reações

(FERREIRA, 2006, p. 327-328).

Cuidar é uma ação realizada pelo enfermeiro na qual este uma vez conhecendo as

necessidades do paciente, planejará e implementará a assistência. É a reflexão do saber para

que o meu fazer (cuidado) seja realizado com um fim terapêutico. E o cuidado é o fazer

instrumentalizado ou não, realizado a partir de um pensar terapêutico. 

Para Espírito Santo e Porto (2008, p. 99), o cuidado de enfermagem possui em sua

estrutura  um conhecimento  formalizado que advém da  educação profissional,  cujas  bases

estão  em  outras  áreas,  e  conhecimentos  emergentes  da  prática  assistencial,  através  de

experiências acumuladas no cotidiano profissional.

Durante  a  hospitalização  a  enfermagem  realiza  diversos  cuidados  aos  pacientes,

envolvendo  a  realização  de  procedimentos  invasivos  e  não  invasivos,  que  quando  não

realizados  de  maneira  individualizada,  específica  e  capacitada  podem  contribuir  para  o

agravamento do quadro clínico. Corroboram com esta afirmativa Balbino et al (2009), quando

referem que no cotidiano da assistência hospitalar, principalmente, a equipe de enfermagem

lida com uma gama de atividades de cuidados diversificadas e a possibilidade de erro não é de

todo  descartada.  Portanto,  minimizar  os  riscos  ao  paciente  onco-hematológico,  que  se

encontra na maioria das vezes imunodeprimido é primordial na prevenção de complicações e

agravos.

Cuidados de Prevenção
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Neste subtema podem ser observadas as falas dos membros da equipe de enfermagem

que atribuíam um caráter preventivo ao cuidado que era realizado, tais como, prevenção de

infecção e sangramento. Com relação à infecção foram mencionados o controle da mucosa

oral;  da  eliminação  intestinal;  controle  de  acesso  venoso  periférico  e  profundo a  fim de

prevenir flebite e identificar precocemente a presença de sinais flogísticos como podem ser

observados nas seguintes falas dos sujeitos.  

(...) O cuidado básico é o controle e a prevenção da infecção (...) controle inerente
a  infecção  da  boca,  controle  inclusive  da eliminação  intestinal  (...)controle  do
acesso  venoso  para  prevenir e  controlar  eventual  flebite.  Controle  da  punção
profunda. E1

(...) O  uso de luva, de máscara, avental pra prevenção dele, pra não haver a...
(pausa) a contaminação cruzada.  Eu trabalho assim. Todo material  descartável.
Observar  as  punções,  curativos.  Todos  os  pacientes  aqui  tem  o  material  de
cabeceira individual. O uso de aventais, de máscara. Se o funcionário tá gripado é
afastado da enfermaria por causa da baixa imunidade. AE2.

(...) tá observando se não tem sinais flogísticos nenhum numa punção (...) A gente
realiza com cuidado, com assepsia principalmente. A gente tem que ter cuidado em
aspirar eles e manusear ele.  Se a gente tá com alguma gripe ou não entrar na
enfermaria ou entrar de máscara. Cuidado de assepsia das mãos. Lavar as mãos.
Muito mais higiene do que um outro paciente, por eles estarem imunodeprimidos.
Eles  estão  com uma resistência  muito  baixa.  As  plaquetas  caem,  os  leucócitos.
Qualquer uma contaminação que a gente tenha com eles, pode agravar o estado
deles. (...) de lavar as mãos toda hora, ao manusear um (...)De fazer uma assepsia
no polifix.(...) de fazer uma assepsia no frasco de soro tá... Mas ao mesmo tempo
você tem que ficar  ali  alerta...  Eles  não sabem como que é  o estado deles,  na
realidade  mesmo.  Como que  eles  tão(...)  O  que  significa  cair  com  três  mil  de
plaquetas ou quatro mil(...) Então, ao mesmo tempo você não pode passar pra eles
você  tem  que  ficar  alerta,  observando,  que  eles  podem  de  repente  ter  um
sangramento lá no banheiro. TE3.

Familiar até vem só que a gente pede um rodízio pra entrar de dois em dois pra não
ter esse contato muito grande com outros tipos de bactérias, além do hospital já tá
rico. A gente acaba usando máscara também quando a gente vai manipular ele(...)
fazer o transporte a gente põe máscara, quando vai fazer o raio x ou alguma coisa
assim a gente costuma por máscara nele, pra fazer exame(...) Cada paciente tem
seu esfigmo,  seu termômetro e  a  gente  faz  a desinfecção.  (...)  desinfecção dos
aparelhos, é o leito da cama, depois do banho, todo dia, fazer a higienização com
álcool  a  70%(...).administração  da  medicação  tá  sempre  passando  álcool  no
injetor lateral, tampando, deixando sempre o polifix bem tampado(...) Quando ele
tá neutropênico, a gente costuma usar máscara. Eu vou até o leito do paciente,
principalmente quando a gente tá  gripada alguma coisa assim a gente bota a
máscara...  A gente faz essa desinfecção com álcool a 70 no injetor lateral. Na
hora do banho, a gente usa, quando precisa de cadeira a gente faz a desinfecção
da cadeira porque essa cadeira é pra todos, a gente não tem um pra cada um e leva
até o banheiro. (...) eu não costumo deixar a comida por muito tempo, suco exposto,
devido a neutropenia a gente acha que o ideal é comer a comida bem fresquinha...
já vem manipulada essa comida de fora(...) TE7.
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Pôde ser observado ainda o uso da máscara como forma de prevenção na transmissão

de infecção por meio de gotículas, como foi mencionado por AE2, TE3 e TE7. Além disso,

AE2 e TE3 relataram o afastamento do profissional quando os mesmos estão gripados. 

Foi identificado na fala dos membros da equipe de enfermagem, além do AE2, do

TE7, que o TE4 e o TE5 também relataram o uso de material de cabeceira individual, tal

como, termômetro e aparelho de pressão.  

No caso do nosso da hematologia, aí a gente já tem capote, a gente tem termômetro
individual, aparelho de pressão individual por causa do problema da imunidade
baixa. TE4.

(...)  pelo  menos  a  gente  tenta  evitar  que  tenham  infecções  porque  pra  eles
praticamente,  pra uns isso é letal(...)Tudo que é invasivo a gente observa com
maior cuidado(...) Tudo que tá ao redor dele também a gente cuida pra que não
seja trocado por outro paciente.  Cada um tem seus pertences individuais.  Toda
terça-feira a gente colhe swab(...) Três tipos de swab(...) Já é rotina do setor, a
gente verificar, todo paciente que entra, interna ou que já estão aqui semanalmente
pra buscar mesmo, se há alguma bactéria seja na região anal(...) é seja MARSA que
é  na  região  nasal.  Então,  promover  mesmo  a  saúde  no  sentido  de  antes  que
aconteça a gente já tá tentando minimizar isso aí, pra que não venha acontecer e na
maioria  das  vezes  dificilmente  a  gente  realmente  tem aqui  lesões  por  conta  de
escaras... Se o paciente não consegue virar, a gente tá sempre vendo essa questão
de  movimentação  do  paciente,  mobilização,  leito,  fora  do  leito(...) Sempre  tá
trocando  todos  os  curativos.  Pra  que  justamente  a  infecção  não  pegue  nossos
pacientes de forma nenhuma(...)Se for punção profunda... se tiver com aquele(...)
filme transparente, tem aí uma troca a cada 72 horas. Mas normalmente a gente
bota o transparente pra gente perceber se tem algum sinal de hiperemia, se tem
alguma sinalização de infecção ali no cateter. Normalmente é feito com técnica de
assepsia, é com álcool à 70% e gaze estéril,  luva estéril,  procedimento normal.
TE5.

A questão da mobilização do paciente também é um fator preocupante para a equipe,

já que no paciente acamado há a possibilidade de desenvolvimento de úlcera por pressão, que

é um agravante a imunidade deste, além da infecção cruzada que pode ocorrer no trânsito de

um paciente para o outro, quando este se encontra deambulando. Isso pode ser evidenciado

nas falas de TE5 e E6.

É  cuidando da alimentação dele,  o que ele vai comer o que ele não vai comer,
cuidando para que não haja infecção cruzada do leito dele, cuidando para que ele
não zanze por aí pra pegar infecção, cuidando para que outros doentes não vá até
lá(...) E6.

Técnicas  assépticas  foi  outro  fator  relevante  na  prevenção  de  infecção  e  na

minimização do risco de contaminação. Dentre estas técnicas, estão à assepsia do polifix e do

injetor lateral com álcool a 70% quando na administração da medicação e a desinfecção com

álcool  a 70%, do leito diariamente após o banho e da cadeira  higiênica no uso entre um
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paciente e outro. Isso foi mencionado não somente por TE3 e TE7 como também por AE8 e

E9.

Com as  técnicas assépticas que a gente aprende. Mas é tudo. Tudo que a gente
realiza  aqui  dentro  são  técnicas  assépticas,  pra  evitar  contaminação,  evitar
infecção. Então,  pra arrumar um leito a gente tem técnicas assépticas. Até pra
arrumar  um lençol  no  leito.  Pra  encostar  numa cama,  eu  tenho  técnica.  Pra
encostar na cama, eu tenho que botar o capote. Não posso encostar com meu jaleco
que eu encostei na outra cama(...)AE8.

(...)com muito rigor,  com muita atenção nos procedimentos pra evitar o risco de
contaminação(...)  se  eu  vou  puncionar  um  acesso  venoso,  se  é  pra  uma
hemocultura  eu  vou  fazer  uma  assepsia  da  pele  com  uma clorexidina(...)Usar
máscara,  usar  luva  estéril.  Eu  vou  fazer  uma  punção  simples  eu  tenho  que
higienizar o garrote que é uma coisa que você não vê as pessoas fazendo de uma
forma geral. Você precisa fazer assepsia do pote com álcool a 70. Nossa roupa de
cama é trocada diariamente e o colchão é feito uma desinfecção com álcool a
70(...)Esse cuidado com a assepsia e com a antissepsia durante os procedimentos.
Então, o banheiro tem que tá sempre muito limpo (...) A gente procura não deixar
resíduo de alimento na mesinha de cabeceira pra não atrair vetores (...) E9.

Cuidado Clínico

Nesse subtema foram identificadas as falas dos membros da equipe de enfermagem

que  se  referiam  à  avaliação  clínica  que  estes  profissionais  fazem  do  paciente  onco-

hematológico, seja física ou biológica.

O enfermeiro E6 referiu realizar avaliação física do paciente, por meio da identificação

de suas queixas, tal como a dor, bem como avaliação da integridade cutaneomucosa a fim de

intervir prontamente proporcionando assim conforto, seja na minimização da dor, como na

prevenção de lesão cutânea por meio da mudança de decúbito e hidratação com óleo.

(...) Ele tá com dor. Eu vou diminuir essa dor. Ele tá com pressão, aí não se mexe.
Então, eu vou ter que  trocá-lo de posição pra poder ele não fazer escara. Ele tá
todo edemaciado. Tudo isso acontece. Então, vou ter que passar um óleo, vou ter
que(...) protegê-lo. E assim ele não consegue comer. Ele tá com candidíase. Então,
vou ter que dar orientação. A gente vai ter que modificar a dieta (...)E6.

Já os  membros da  equipe  TE5,  TE7 e  E10 relataram realizar  avaliação biológica.

Portanto, são pacientes que apresentam uma plaquetopenia e anemia, que necessitam de um

cuidado maior. Isso porque a diminuição de plaquetas pode ocasionar sangramento e assim

ocorrer hematêmese e melena. Por isso, é feita a avaliação das eliminações na procura por

sangue oculto por meio do teste de catalase.   
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(...)  tem paciente  que  tem uma plaqueta  mais  baixa no  caso  do  paciente  com
leucemia,  no  paciente  com linfoma  a  gente  tem um cuidado  maior  com ele(...)
Porque a  gente  sabe  que  o paciente  aqui  da  hematologia  com leucemia e  com
linfoma eles tem uma deficiência menor da própria circulação ali na região,  por
conta da anemia(...)TE5.

(...)  Avaliação  das  eliminações a  gente  sempre  pede  pro  paciente  quando  for
evacuar, principalmente os que estão com a plaquetas baixas, pedi pra gente dá
uma olhada, porque ele não consegue distinguir a cor, a coloração e tudo. E aí a
gente leva a água oxigenada e faz o teste de catalase.  Avalia a alimentação dele
(...) a gente sempre pergunta pra ele se tá comendo(...) A punção a gente  avalia
sempre toda administração de medicamentos, se não temflebite, algum edema, a
gente avalia permeabilidade,  abaixa  o  soro  pra  ver  se  tem refluxo(...)  Teste  de
catalase quando a gente bota água oxigenada e vê presença de sangue nas fezes. Aí
a gente observa isso porque os pacientes com a plaqueta baixa eles costumam às
vezes  sangrar,  é(...) fazer  hematêmese e(...)  (pensativa)  melena.  Uma forma de
avaliar a situação do paciente... um dos principais sintomas que a gente observa
são esses, de catalase positiva, melena ou hematêmese(...) TE7.

Foi  referido  ainda  por  E10  que  a  quantidade  no  número  de  plaquetas,  pode

impossibilitar a mobilização do paciente no leito. E que é importante a avaliação do exame

laboratorial  a  fim de  identificar  a  situação  clínica  que  indique  alterações  hematológicas,

juntamente com a sintomatologia apresentada pelo paciente.

(...)  O  paciente  tem  uma quantidade  de  plaqueta  tal  que  você  não  pode,  por
exemplo, movimentar ele no leito. Então, é importante que a enfermagem esteja
atenta  a  isso. Procure  os  exames,  veja  se  ele  pode  se  movimentar  (...) se  a
hemoglobina dele tá muito baixa, se ele tá sintomático, se ele pode ficar fora do
oxigênio ou ele não pode (...) E aí são pacientes também complexos, são pacientes
que agente tem que ver o exame todo dia,  tem que  ver  a condição clínica dele
diariamente, não só uma vez por dia, mas algumas vezes durante o dia e durante a
noite também, porque hoje ele tá numa determinada situação, amanhã ele tá em
outra(...) Eu vejo qual é a situação clínica dele.  Vejo os exames e a partir daí eu
converso com ele. A partir daí eu estabeleço os cuidados que tem que ser prestados
a ele. Então(...) tá fazendo dispnéia, eu sei que a hemoglobina tá baixa, a gente
coloca a macronebulização, sabendo que ele vai continuar dispnéico. Mas sabendo
também que você vai saturar a hemoglobina que ele tem circulante você vai é(...) a
quantidade pequena que ele tem vai tá com oxigênio(...) E10.

Ainda com relação ao Cuidado Clínico os técnicos de enfermagem relataram realizar

procedimentos de baixa e média complexidade como higiene (banho no leito e de aspersão,

higiene oral) sinais vitais; administração de medicação; coleta de sangue; glicemia horária;

curativo; troca de roupa de cama; mudança de decúbito; hidratação da pele; instalação de

acesso venoso periférico, bem como sua permeabilidade; medição de diurese; curva térmica

de 4 em 4 horas e troca do equipo a cada 24 horas, como pode ser observado nas seguintes

falas:
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(...) os cuidados de higiene, os sinais vitais, alimentação, observação de punções...
AE2.

Realiza  medicações,  realiza banho, cuidado de higiene,  cuidado de punções, de
observação(...) TE3

(...) sempre mudar ele de decúbito, enfim, pra evitar aquelas coisas basais, que são
a questão da escaras(...) Coloca as placas protetoras que tem que colocar. Hidrata
bem a pele dele com óleo, AGE, ou seja, com outros hidratantes(...)encaminhando
os pacientes, os que tem que ir na cadeira que eles estão prostrados, que eles estão
assim mais dependentes como alguns que tem aí.  A gente encaminha na cadeira.
Outros vão andando e a gente vai ao lado caminhando. Tem uns que estão no leito.
Banho no leito normal. A gente procura usar um mínimo possível de água porque
não pode no momento até por conta dos colchões que estão aí(...) Procedimento de
higiene oral,  higiene no geral inclusive faz uma hidratação no paciente. Enfim, a
gente mobiliza ele da melhor maneira possível no leito. (...) se tiver algum curativo
a gente troca. Isso todos os dias. Já é rotina fazer isso todos os dias(...) Só que na
maioria  das  vezes  quem  faz  esse  curativo  aqui  é  o  enfermeiro.  O  técnico
normalmente visualiza e sinaliza pra eles e eles vêm fazer. TE5.

A gente faz sinais vitais, a gente encaminha ao banho, nós avaliamos acesso(...) a
gente administra as medicações(...) observa é o acesso venoso,  a permeabilidade,
punciona acesso,  (...)mede a urina(...)  É  curva térmica também,  eles  fazem(...)
costumam  fazer  muita  febre(...)  A  gente  troca  o  equipo também  dele  de  24.
Medicação de 24. Todo dia a gente troca o equipo de soro. Sempre quando troca o
acesso a gente troca o soro  também(...) Aí verifico os sinais. Fica um relógio na
parede.  Verifico  os  batimentos, respiração, pressão  e temperatura.  Administrar
medicação(...)Curva térmica a gente faz de 4 em 4 horas(...) TE7.

(...) Atenção quanto ao acesso venoso. Atenção quanto as excretas. Atenção quanto
ao horário, o horário certo das medicações. A diluição ideal das medicações(...) Os
pacientes que tão acamados, nós mesmo realizamos os banhos no leito(...) A gente
faz uma técnica de lavagem das mãos. Eu lavo as minhas mãos, depois eu não toco
na torneira pra poder fechar a torneira. Eu fecho a torneira com o papel que eu
sequei a mão, por exemplo. AE8.

Além dos cuidados já mencionados, o TE4 referiu ainda que quando o enfermeiro está

ausente no setor, sendo necessário o mesmo realizar cateterismo vesical. 

(...)  Medicação, banho. Na ausência do enfermeiro,  curativo. Se não tiver e tiver
que  passar  uma  sonda  (...) Coleta  de  sangue.  Passar  sonda,  colher  sangue,
punção(...) Posso até tentar um conforto. Aliviar a parte respiratória.  Botar uma
guedel, melhorar uma posição  (...)Banho de leito(...)primeira coisa que a gente
faz(...) chega e faz  HGT.  É a primeira coisa que eu faço. Logo a seguir, vejo a
medicação que tem dê de manhã. Eu termino uma coisa de cada vez, aí depois vou
só pra assistência. Quando eu tiver fazendo banho(...) termino aqui e vou fazendo
por etapa(...) Já deixo tudo já esquematizado pra não... que é pra naquele período
ali está livre só pra assistência, banho na cama, vou levar na cadeira, vou trocar
roupa de cama, essas coisas assim(...) Termino por volta de 10, 11 horas, aí vou ver
a medicação de meio dia, duas horas, aí tem HGT novamente(...) TE4.

Quando interrogados sobre que cuidados realizavam, os enfermeiros relataram além

dos já mencionados pelos técnicos de enfermagem, os cuidados relacionados a procedimentos

invasivos, como punção de acesso venoso periférico, cateterismo gástrico, enteral e vesical;
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analgesia e avaliação da terapêutica implementada; tratamento de dermatite; exame físico, em

especial  a  ausculta  cardíaca  e  pulmonar  e  exame  do  abdome;  evolução  de  enfermagem;

instalação de macronebulização; gerência do cuidado e aqueles específicos à área oncológica,

tal como, administração de quimioterapia e morfina subcutânea. 

Um desses cuidados específicos que vale ser ressaltado é a coleta de sangue, a qual foi

relatada pelo enfermeiro E10 que a mesma não se deve utilizar o sistema a vácuo, já que há o

risco de colabamento do vaso e poderia, portanto, não haver refluxo sanguíneo, necessitando

de uma nova punção venosa. Sendo assim, a utilização de agulha e seringa, a forma ideal para

punção na coleta de sangue para exame. 

(...) a gente administra a medicação, a gente administra a quimioterapia, a gente
tem que tá sempre vendo se ele tem um acesso bom pra isso. A gente tem que tomar
muito cuidado quando administrar uma quimioterapia. É totalmente diferente, por
exemplo,  na  clínica  médica  você  tá  administrando  uma  hidratação  venosa(...)
começou a arder pára. Pára e vamos ver tá. Muda. O acesso aqui não pode ficar
mais de três dias de jeito nenhum(...)A gente faz analgésico. Analgesia(...) faz uma
dipirona. A dipirona funciona ótimo. A medida que a dipirona não funcionando aí já
vai aumentando entendeu. Já passa pro tramal, já passa pra outro medicamento que
seja mais forte(...) tá com dieta enteral e apresentando diarreia. Então, a gente tem
que rever essa dieta enteral. A gente conversa com a nutricionista. Rever essa dieta
enteral. A gente vai cuidar pra que ele não fique muito tempo sujo, pra que ele não
apresente é problemas na pele em relação a isso.  Quando o paciente  começa a
apresentar assadura a gente passa o cavilon(...) Diariamente, a gente faz visita ao
paciente, a gente examina o paciente, a gente vê também o que é do outro plantão e
a gente vai de acordo com a sua doença a gente já vai preparando e vai cuidando
dele(...) Ele precisa de colher material, toda terça-feira a gente colhe swab pra ver
pela vigilância epidemiológica(...) E6.

(...) os técnicos realizam basicamente os cuidados de higienização, medicação(...) a
punção de acesso venoso é  prioritariamente uma atribuição do enfermeiro.  É...
cateterismos  de  uma  forma  geral.  Cateterismo  gástrico, cateterismo  entérico,
cateterismo  vesical.  Coleta  de  sangue(...)Exame  físico(...)ausculta  cardíaca,
ausculta pulmonar. O  exame do abdome.  Observação de integridade da pele(...)
Alteração de padrão respiratório. Uma alteração de batimento cardíaco ou uma
esplenomegalia. Ou uma dor abdominal que antes não referida e que surgiu. Então,
o enfermeiro aqui tanto faz os cuidados básicos de higienização, administração de
medicação, como todos esses procedimentos invasivos e exame físico e evolução... e
nós utilizamos assim: a morfina subcutânea, utilizamos a macro. Esse paciente não
fica  sem o suporte nutricional,  porque a gente  passa o  cateter  nasoenteral pra
poder é(...) nutrir. Pra ele não morrer de fome, desnutrido. (...) é um paciente que a
gente  muda de decúbito,  que faz os cuidados.  Muda a fralda e cuida dele,  pra
manter o conforto pra que ele possa então, terminar a vida dele aqui de uma forma
mais digna. E a gente então, deixa assim duas pessoas da família entrar e ficar se
revezando(...) Nós temos também uma questão de estrutura física que precisa ser
adequada, tem muitas coisas erradas, por exemplo, o banheiro comunitário. Você
não tem um ambiente pra colocar os pacientes que estão em restrição de contato.
Então, por exemplo, o paciente que tem KPC e VRE utilizam, assim a gente tenta
colocar esse vaso sanitário é  só pra quem tem KPC e  VRE,  mas aí  você  não
consegue  porque  às  vezes  vem  uma pessoa  na  visita  e  aí  vai  lá  e  usa  aquele
banheiro(...)o paciente nosso não é um paciente que a gente possa usar o sistema
vácuo, entendeu, porque ele não tem volume de sangue suficiente pra poder vim. Se
você pega, punciona e coloca um frasco pra puxar a vácuo, ele colaba e você não
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consegue  puncionar  entendeu.Você  colhe  com  uma  seringa  e  depois  vai
distribuindo. E você tem que distribuir de um jeito que você não fique manuseando
é(...) a agulha tirando e colocando a agulha o tempo todo, porque, por exemplo,
quando você lida com o tudo de EDTA você tem que ser o mais rápido possível pra
não coagular entendeu. (...) E10.

O Cuidado de Prevenção e o Cuidado Clínico remetem a dimensão prática do cuidado

de enfermagem - o saber fazer, descrito por Espírito Santo e Porto (2008, p. 99) que dizem

que  o  cuidado  possui  em  sua  estrutura  um  conhecimento  formal  específico  e  um

conhecimento que advém da diversidade das situações emergentes da prática. Na relação de

cuidar  aumentam-se  as  oportunidades  de  criar  e  recriar  outros  conhecimentos,  que  nem

sempre são considerados.

Pôde  ser  observado  que  os  membros  da  equipe  de  enfermagem  do  setor  de

hematologia possuem um saber fazer diferenciado, ou seja, próprio. Isso porque é uma equipe

formada  eminentemente  por  enfermeiros  que  apresenta  um  conhecimento  adquirido  na

graduação e um conhecimento específico a área hematológica obtido através da assistência, a

qual só advém com a prática profissional desempenhada no setor de hematologia.

Cuidado Sensível

No referido subtema foram identificadas as falas que remetiam ao olhar atento e escuta

ativa por parte da equipe de enfermagem em relação aos pacientes. Além disso, o cuidado

sensível envolve também atributos relacionados a quem cuida como atenção, carinho, afeto,

paciência, sensibilidade, experiência, relação de ajuda, conversa e conhecimento. Por isso,

pôde  ser  levantada  a  observação  do  seu  estado  emocional  e  psicológico,  inclusive

considerando sua expressão facial. 

O paciente onco-hematológico é uma pessoa que apresenta aparência de preocupado e

triste e os membros de enfermagem, podem através de uma conversa esclarecer possíveis

dúvidas e minimizar assim a ansiedade. Além disso, podem solicitar o apoio da equipe de

psicólogos. Este fato é observado nas falas de E1 e TE3. 

(...) A observação do estado emocional e psicológico do paciente (...) Observando
se houver alguma alteração, solicitar apoio a equipe de psicólogos ou nós mesmos
como  profissionais,  conversarmos,  esclarecer,  tirar  dúvidas  (...)Diminuindo  a
ansiedade(...) E1.

(...) Observa (...) o paciente num todo. A gente observa (...)desde a aparência até a
fisionomia do paciente que a gente observa que ele tá triste. E aí muitas das vezes a
gente  não  observa  só  a  dor.  A  gente  observa  a  sensibilidade  dele...  Ele  tá
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preocupado, ele tá triste. Ele não sabe o quê que ele tem. Ou as vezes sabe e não
entende. Tá com saudade da família. Tá se sentindo o último das criaturas. TE3.

É  um  paciente  que  apresenta  dor  e  que  esta  pode  ser  intensificada  pela  parte

psicológica afetada. Portanto, o enfermeiro E6 mencionou a utilização de algumas atividades

lúdicas a fim de distraí-los e diverti-los causando prazer em sua execução. Dentre estas, foram

identificadas a orientação, a conversa e o jogo ou alguma outra coisa que o paciente goste de

fazer para que se sinta melhor.

(...) O paciente com leucemia é um paciente que muitas vezes apresenta dor. Então,
a gente tem que tá atento pra isso. Saber que ele não tá brincando, ele não tá
fingindo.  Ele tá com dor  (...) Ele precisa de atenção, porque também quando a
parte psicológica dele fica muito afetada. E isso  a parte psicológica dele afetada
vai aumentar também o sintoma,  se a dor era em grau 5 vai passar a grau 7.
Então,  eu  tenho  orientar,  conversar,  oferecer  melhores  condições  (...)  a  gente
facilita o acesso da família por exemplo (...) Em outros lugares não pode família
não pode. Aqui não pode entre aspas, porque... faz parte, família junto faz parte do
tratamento. Há, não tá na hora da visita, mas uns 5 minutinhos, vai lá conversa,
ouve o familiar. Isso ajuda o paciente. Então, são peculiaridades da hematologia. E
nessa doença aí é muito comum nos jovens e a gente tem que ter a peculiaridade
dos jovens também (...)  a gente faz... conversa, distração. Muitas vezes não tem o
que fazer, aí faz é ficar pensando na dor. Agora quando ele tem o que fazer, aí ele
pensa menos na dor. Distrai mais. Dilui, a dor não vem assim. E se vem, ele passa
por ela  com mais  facilidade.  Funciona bastante.  Quando o paciente  fica  muito
quietinho (...)não tem o que fazer, a dor vem mais fácil. Até uma maneira dele sei lá,
de chamar atenção pra ele de (...) ninguém gosta de ficar isolado. Então,  a gente
põe um jogo, uma conversa, alguma coisa que ele vai distrai, que ele vai fazer. (...)
aí isso ajuda ele não pensar na dor e até passar pela dor mais fácil . Quando ele tá
mais feliz, ele vence mais forte a dor.  Então, quando você dá uma coisa que ele
gosta, ele fica mais feliz (...) E6.

Uma peculiaridade na clínica de hematologia é o acesso da família do paciente onco-

hematológico. Os enfermeiros do setor, E6 e E10, relataram facilitar a permanência da família

junto ao mesmo, seja durante o tratamento como no momento da morte.

(...) criando um ambiente que a família possa estar com essa pessoa. Na hora da
morte, naquelas últimas horas, a gente deixa ficar, as pessoas se revezarem ao
lado do paciente (...) aqui a gente conversa muito com o paciente. Então, você sabe
da família, da vida dele porque a gente conversa com todo mundo né (...)E10.

Os Atributos identificados nas falas dos membros da equipe de enfermagem estavam

relacionados a algumas características próprias do ser humano como a qual relataram fazer

parte  do  desenvolvimento  do  seu  cuidado,  tal  como,  atenção,  carinho,  afeto,  paciência,

sensibilidade, experiência, relação de ajuda, conversa e conhecimento. 

Assim, pode-se notar nas falas dos enfermeiros do setor, E1, E6 e E10, que o cuidado

ao paciente onco-hematológico é realizado por eles com muita tranquilidade, a qual busca um
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relacionamento próximo, aberto, amável, amigo e fraterno. E que ao tratar o paciente bem,

este se senti mais seguro e confere força ao mesmo.

(...) Nós temos  um relacionamento muito próximo com eles (...) Ele também tem
uma permanência(...)consideravelmente longa. Isso estabelece uma  relação muita
aberta,  muito  tranquila,  pouca  formalidade.  Então,  a  gente  chega
cumprimentando, fazendo comentário, tentando relaxar ele, tentando descontrair.
Isso o tempo inteiro. A gente procura fazer isso. Toda hora que entra na enfermaria.
Fulana! Brinca, faz uma brincadeira pra tentar descontrair e aí a gente já sinaliza
pra  ele:  Oh!  Vamos  então  puncionar  um acesso,  uma  veinha  que  essa  perdeu.
Vamos ter que puncionar outra. Então, hoje é dia de renovar esse acesso. Vamos ter
que puncionar. Daqui a pouco eu retorno com o material...  abordagem ao paciente
é  sempre  de  forma  o  menos  formal  possível  (...)  mais  é  (...)  deixando  (...)
procurando deixar o paciente o mais relaxado, o mais tranquilo possível. Sempre
procurando  minimizar  o  estresse.  Eu  pelo  menos  considero  que  o  tratamento
menos formal,  mais amável,  mais amigo,  mais fraterno, ele  ajuda a reduzir  o
estresse, a tensão da hospitalização (...) E1.

(...) Tratar o doente bem. Só num tratamento ele caramba já sente uma segurança,
ele já não fica tão frágil  pra dor.  Porque ele sabe que poxa, não aqui(...)  esse
enfermeiro aí, ele já sei que se eu precisar ele vai me atender. Poxa ele me atendeu
com  uma  segurança.  Poxa  esse  bom(...)  isso  também  dá  uma  força  pra  ele.
Caramba eu to bem (referiu-se ao paciente falando). Agora quando você chega com
má vontade, de cara feia, aí ele já se retrai,já se senti pior. Isso eu sei porque eles
reclamam: há, eu tava no outro hospital lá. Aqui não. Aqui é assim, assim, assim. A
gente se senti mais(...) agora não. Onde eu tava menino, era assim, assim, assim. Pô
tu tinha dor, mas tu tinha que aguentar porque tu ficava com medo de falar porque a
mulher é grossa, cara feia (referiu-se ao paciente falando). Então, quer dizer você
já sabe,  opa!  Aqui tem que ser  diferente mesmo.  Aí  você já ver  que funciona,
ajuda(...) Porque a doença que a gente trata aqui são doenças difíceis. É(...)muitas
vezes a gente trabalha pra dá melhor qualidade de vida pro paciente enquanto ele
tá vivo. Não é pra curar. A maioria delas não tem cura. Então, a gente dá(...) vamos
fazer ficar melhor? Tá ruim. Mas vamos fazer ficar melhor. O que a gente pode
fazer  pra  ficar  melhor.  Pra  ficar  menos  ruim.  Mas  100%  não  vou  conseguir,
entendeu(...)E6.

Observou-se ainda que o enfermeiro E10 relatou que o conhecimento e a conversa são

necessários a fim de que o paciente compreenda o tratamento que está sendo implementado.

Este enfermeiro relatou ainda que deve haver sensibilidade ao cuidar, mas sempre sem deixar

de lado o profissionalismo. Além disso, a tranquilidade e atividades como orar e cantar são

atributos que minimizam o sofrimento.

(...) Olha só a gente tem que saber o limite que até aonde a gente pode ir e aonde
como  profissional  nós  podemos,  temos  que  garantir  o  mínimo.  Ele  não  tem
consciência disso. Quem tem consciência somos nós que estudamos. Então, não tem
que fazer a vontade do paciente. Tenho que conversar com ele pra que ele entenda
a necessidade  daquilo.  Mas  se  eu  to  vendo  que  é  necessário  e  a  limitação  do
sofrimento, não, não deixa ele entender que aquilo é necessário, eu tenho que fazer
o procedimento. Ele ta aqui pra ser tratado (...) Então, um cuidado mais sensível
que veja ele como ser humano, que sinta um pouco a dor dele ,  mas sempre sem
deixar  de  ter  em  mente  a  sua  função  como  profissional,  como
enfermeiro(...)Então, o paciente ta dispnéico com a hemoglobina baixa você tem
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que colher sangue pra mandar pro banco de sangue. Não tem jeito. Então, você vai
fazer o quê, você  vai coletar esse sangue com mais tranquilidade,  procura uma
agulha que seja uma agulha que não machuque tanto. E aí você senta. Não colhe
o sangue de qualquer forma. Você se paramenta, você senta, você segura na mão.
Você  conversa.  E aí  você fala: Então, você ta tenso!  Vamos fazer uma oração?
Vamos fazer isso,  vamos fazer aquilo?  Vamos cantar!  A gente canta.  E colhe o
sangue praquilo ali que é uma coisa que é necessário não crie um sofrimento maior
do que já é(...) E10.

Ainda nessa perspectiva de cuidado numa relação de ajuda, identifica-se na fala de

TE5 e AE8, que o cuidado que realizam permeia a doação, o prazer, o amor, a paciência, a

atenção e o carinho.

(...) conduz o paciente ou no leito ou ao banheiro pra sua higiene , a gente auxilia
nessa higiene (...) leva ele na cadeira. A gente tem todo o cuidado pra ele não fazer
nada de esforço. E quando ele não tá assim com a plaqueta baixa nem nada, ele
fica mais livre... Ele fica sob vigilância... Chega aqui num dia tá andando e no outro
chegar ele precisar ir de cadeira entendeu. E aí no outro dia é preciso tomar banho
no leito. Isso na cabeça deles é muito complicado. Pra eles isso é uma evolução...
é... que pra gente parece mínima, mas pra ele é muita coisa (...) A gente tenta se
doar  da  melhor  maneira  possível.  E  faz  com  prazer,  com  amor,  paciência...
normalmente eu comunico o paciente,  eu falo com ele o que a gente vai fazer.
Peço a cooperação dele e a gente faz. Ele deixa (...) Comunicando tudo o que a
gente  vai  fazer.  Tentando fazer  com que ele  se  sinta  a  vontade.  Entendendo,  a
pessoa fica mais a vontade (...)TE5.

(...) Muita atenção, muito carinho (...)muito cuidado, muita atenção, muito carinho
só isso (...) AE8.

O  técnico  de  enfermagem,  TE4,  mencionou  atributos  como  a  experiência,  a

qualificação e a autonomia facilitam o seu cuidado.

(...) A gente acaba tendo que usar a experiência que tem fazer (...)Tenho sorte de ser
(...) ter tido ao longo destes anos(...)qualificação pra isso. Treinado (...) Eu tenho
autonomia (...) Tem vários colegas que não tem a autonomia que eu tenho, não tem
o conhecimento que eu tenho (...)esses anos todo trabalhando nisso. Todo, qualquer
medicamento, eu já sei pra quê que serve (...) Então, isso me facilita muito o meu
trabalho (...)TE4.

Desta forma, o cuidado para enfermeiras veteranas está associado à maturidade e a

experiência profissional como fatores que atuam na construção de uma concepção de cuidado

mais ampla, na qual valorizam mais a individualidade e a integralidade do paciente e família e

todas as suas necessidades, ou seja, além da biológica a que englobe a dimensão afetiva que

envolve  seus  desejos,  expectativas  e  sentimentos,  diante  do  processo  de  hospitalização

(ESPÍRITO SANTO e PORTO, 2008, p. 89).
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O Cuidado Sensível remete a dimensão do afeto no cuidado de enfermagem - o saber

sentir, apresentado por Espírito Santo e Porto (2008, p. 118) que destacam:

o cuidado envolve um encontro no qual cada pessoa possui sua forma própria de
expressar-se e de reagir aos acontecimentos, experiências e influências do ambiente.
Isso  acaba  perpassando  a  maneira  como  nos  mostramos  ou  não  disponíveis  e
interessados  em ouvir  e  perceber  o outro  e  anos  mesmos,  reconhecendo que  ao
conversarmos,  olharmos  e  tocarmos  o  cliente  estamos,  ao  mesmo  tempo
expressando e apreendendo sentimentos que podem interferir na relação estabelecida
entre quem está cuidando e quem está recebendo o cuidado.

Cuidado Educativo

Neste subtema foram identificadas as falas dos membros da equipe de enfermagem

que mencionam o cuidado como caráter  educativo  que  presta  orientação ao  paciente  e  à

família. 

O  enfermeiro  E6  relatou  que  a  orientação  ao  paciente  e  a  família  deve  estar

relacionada  aos  cuidados  em  situação  de  neutropenia,  devido  ao  risco  de  infecção  e

consequentemente o agravamento do quadro clínico e maior tempo de hospitalização.

(...) a gente já orienta quanto a isso. Porque a defesa deles tá diminuída. Então, ele
tem que  tomar  determinados  cuidados  para  se  proteger  (...)Se o  paciente  não
ajudar, se ele não entender a importância disso pro tratamento dele, pra saúde
dele. Não vai funcionar. Se você for na marra: tem que ser porque eu to mandando,
eu sou o enfermeiro, não vai funcionar, entendeu. Então, aí  a orientação é muito
importante.  Trazer  o  paciente  pra fazer  parte  do  tratamento,  entendeu.  Ele  te
ajudar a ajudá-lo. Eu to aqui pra ajudá-lo, mas ele precisa me ajudar a ajudá-lo
porque o  beneficiado principal  é  ele.  Isso  ele  tem que entender  (...)  Então,  na
neutropenia a gente vai orientar isso. Porque se eu falar que ele não pode comer
fruta só porque não pode comer fruta, aí carácoles tá bom, não vou comer enquanto
você tiver vendo, e quando você não tiver vendo eu vou comer. Minha família vai
trazer e eu vou comer escondido (referiu-se ao paciente falando) entendeu. Então, a
gente  tem  que  orientar  a  família  também.  Porque?  E  qual  período.  E  isso  é
normal. Isso é comum. Não é só ele. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo
passa. E é muito importante que ele se ajude. Se não vai ser pior pra ele, se não vai
ter uma infecção. Vai piorar o quadro dele, vai ficar mais tempo internado. Não é
isso que ele quer (...) Então, é tá orientando, assistindo, praticando. A gente realiza
diversas coisas. Orientando o paciente.(...) E6.

Já o técnico de enfermagem TE7 mencionou que o paciente deve ser orientado quanto

a alimentação, evitando deixá-la exposta:

(...) A gente tenta orientar, fala pra ele pra não deixar muito tempo porque pode
proliferar bactéria, não sei o quê (...) ele acaba entendendo e comendo a comida
assim que chega,  até o suco,  não deixa muito tempo exposto o biscoito aberto
(...)TE7.
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E  na  fala  do  auxiliar  de  enfermagem  a  orientação  fornecida  ao  paciente  está

relacionada ao autocuidado:

(...)  Orienta  como  realizar  higiene,  orienta  fazer  a  escovação,  da  boca,  dos
cabelos, da barba dependendo dos exames se tiver plaquetopênico já não dá pra
fazer a barba (...)AE8.

Pôde ser identificado nas falas das enfermeiras E9 e E10 que a orientação se estende

aos funcionários da limpeza, já que são importantes também na recuperação do paciente, uma

vez que  o ambiente  limpo e  arrumado,  como foi  relatado por  E10,  é  um ambiente  mais

terapêutico. 

(...) O funcionário da limpeza a gente sempre faz uma orientação independente do
que ele trás de informação (...)E9.

(...) a gente trabalha com o pessoal da limpeza mostrando pra eles como eles são
importantes nesse processo todo da enfermari (...) faz com que o ambiente fique
melhor, o paciente fique numa condição melhor também, porque o ambiente limpo,
um ambiente arrumado é um ambiente mais terapêutico... Então, o mínimo que eu
puder  que  a  gente  pode  fazer  pra  que  seu  familiar  fique  com ele,  a  gente  vai
deixando ficar,  vai  orientando,  orienta como que tem que ter  cuidado pra não
mexer  com  um  paciente  e  mexer  no  outro.  E  a  gente  vai  conversando
assim(...)E10.

Contudo, observou-se que os pacientes onco-hematológicos demandam cuidados tanto

biológico quanto cuidados técnicos, com a prevenção de infecção que é fundamental a estes

pacientes que são imunodeprimidos, como o apoio emocional e aquisição de determinados

atributos pelos membros da equipe de enfermagem a fim minimizar os efeitos causados pela

hospitalização algumas vezes inesperada e proporcionar confiança a estes pacientes de forma

que eles sejam participantes do cuidado. Outra demanda identificada foi à orientação tanto

para  pacientes  como  para  familiares  sobre  as  particularidades  inerentes  ao  cuidado  do

paciente com doença onco-hematológica. 

Leonello e Oliveira (2010, p. 367) relatam que a dimensão educativa da assistência de

enfermagem  se  expressa  em  atividades  como:  no  ensino  de  enfermagem  aplicado  em

instituições de ensino profissionalizante e universitário; na educação permanente da equipe de

enfermagem e nas ações educativas desenvolvidas na assistência de enfermagem a usuários

dos serviços de saúde, seja em atividades individuais ou grupais, no interior dos serviços e na

comunidade.
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Na área oncológica Buetto (2009, p. 23) menciona que o enfermeiro deve possuir o

conhecimento  sobre  a  fisiopatologia  da  doença;  os  tratamentos,  suas  indicações  e

conseqüências; os prognósticos; planejamento da assistência de enfermagem com vistas ao

ensino do autocuidado e reabilitação, segundo a demanda de necessidades do paciente e da

família, os recursos disponíveis, mediadas pela habilidade relacional; e o cuidado paliativo.

O Cuidado Educativo remete a dimensão do conhecimento – saber-saber descrito por

Espírito  Santo  e  Porto  (2008,  p.  107)  a  qual  relatam  que  a  busca  por  atualização  de

conhecimento  passa  a  ser  considerada  uma  necessidade  do  exercício  profissional

considerando, a qualidade do trabalho desenvolvido. Assim, a atualização de conhecimentos é

uma  condição  fundamental  para  o  desenvolvimento  e  reconhecimento  profissional,  pois

fundamenta nossa prática e contribui para a evolução científica da profissão.

 

A Especificidade do Cuidado de Enfermagem ao Paciente Onco-hematológico

O cuidado de enfermagem possui dimensões que se inter-relacionam, segundo Espírito

Santo e Porto (2008, p. 37), em elementos básicos como “conhecimento, observação, atenção

das  condições  relacionadas  ao  ambiente  que  envolve  o  doente  e  a  responsabilidade  da

enfermagem nesse contexto”. 

Florence  Nightingale  ressaltou  alguns  objetivos  da  assistência  de  enfermagem,  tal

como “a manutenção da saúde, prevenção de infecções e prejuízos, recuperação de doenças,

educação à saúde e controle do meio ambiente” (ESPÍRITO SANTO e PORTO, 2008, p. 38).

Em  suma,  Espírito  Santo  e  Porto  (2008,  p.  47)  evidenciaram  ideias  de  Florence

Nightingale como bases para o cuidado de enfermagem: vocação para a profissão, os sentidos

como forma de expressão, os movimentos corporais dos pacientes durante a realização do

cuidado  de  enfermagem,  a  necessidade  de  observação  sistemática,  a  organização  e  a

manutenção  do  ambiente  do  paciente,  e  a  presença  de  atributos  pessoais  e  profissionais

peculiar a uma boa enfermeira.

Assim, o cuidado ao paciente onco-hematológico hospitalizado demanda atenção às

condições na admissão hospitalar, sua evolução durante a hospitalização, bem como a reação

do paciente ao tratamento e avaliação física e biológica; cuidados gerais que envolvem os

cuidados  físicos,  tal  como  higiene,  prevenção  e  controle  de  infecção  e  prevenção  de

sangramentos; cuidados relacionados ao ambiente; orientação à família e ao paciente quanto

aos cuidados na prevenção e o controle da infecção; e equipe especializada. 
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Desta  forma,  Silva  e  Cruz  (2011,  p.  183)  corroboram  com  esta  perspectiva  e

mencionam  que  o  cuidado  em  oncologia  requer  da  equipe  de  enfermagem,  mais  que

conhecimentos  teóricos  e  práticos;  exige  habilidades  que  possam  conduzir  a  atuação

profissional,  que  considere  as  dimensões  físicas,  emocionais,  sociais  e  espirituais  dos

pacientes sob sua responsabilidade, que possui uma doença crônica, com demandas contínuas

e imprevisíveis.

De acordo com Silva e Cruz (2011, p. 181) a assistência ao paciente com câncer vai

além de uma prescrição de cuidados. É acompanhar a trajetória do paciente e de sua família,

desde  os  procedimentos  diagnósticos,  tratamento,  remissão,  reabilitação,  possibilidade  de

recidiva e fase final da doença.

Visto  isso,  observa-se  que  para  realizar  assistência  de  enfermagem  é  necessário

primeiramente um planejamento.  Para Kurcgant  (2010, p.  38),  no planejamento “busca-se

uma  certa  sistematização  para  a  ação  futura,  isto  é,  intervir  na  realidade  no  sentido  de

propiciar o alcance dos objetivos desejados”.  

O planejamento da assistência de enfermagem deve ser embasado no levantamento de

problemas  e  prescrição  de  cuidados  fundamentados  nas  necessidades  e  possibilidades  do

outro, respeitando sua autonomia, suas crenças e valores, de modo a tornar a complexidade

dos procedimentos o mais próximo possível de sua compreensão e participação no próprio

cuidado (SILVA e CRUZ, 2011, p. 183-184).

Portanto,  o  planejamento  da  assistência  de  enfermagem  deve  perpassar  desde  o

momento do diagnóstico, tratamento, recuperação até a situação de alta ou óbito do paciente.

O diagnóstico de qualquer tipo de doença que resulte em hospitalização já é por si só uma

notícia desestruturante. E se torna impactante e temerosa quando tal enfermidade é um câncer,

já  que  é  ainda  associada  ao  sentimento  de  sofrimento  e  morte,  apesar  do  atual  avanço

tecnológico no diagnóstico e tratamento da doença oncológica e do aumento dos casos de

cura.  

Então, o paciente inicialmente tem o impacto do diagnóstico e passa por um processo

interior de aceitação da doença e da necessidade de se internar. No primeiro dia dentro do

hospital ele recebe uma identificação numérica e patológica, lhe são fornecidas as normas e

rotinas hospitalares, a qual o mesmo não há outra opção a não ser se adequar as mesmas. E,

comumente, é invadido para o início do tratamento medicamentoso. Além disso, o paciente se

depara com outra pessoa internada ao seu lado, a qual ele não conhece, com uma doença que

nunca ouviu falar e às vezes numa condição clínica mais grave. 
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É permeado por uma variedade de equipamentos eletrônicos e produtos hospitalares,

tal como bomba infusora, aparelho de glicemia, cadeira de roda e higiênica, dentre outros que

começam a fazer parte do seu cotidiano. Profissionais de saúde que entram no ambiente do

paciente conversam e saem com pouca informação sobre sua situação de saúde.

Tudo isso interrompe a liberdade,  invade a privacidade e separa o paciente do seu

convívio  social  e  familiar.  Além  disso,  o  torna  inseguro  quanto  a  sua  independência  e

autonomia com a própria saúde. Passos e Sadigusky (2011, p. 598) citam Waldow (2004) que

menciona o ambiente hospitalar como estressante, barulhento, com normas e rotinas próprias

a qual o paciente perde sua identidade, privacidade e sua percepção de liberdade.

Na doença onco-hematológica, há uma especificidade porque geralmente a doença é

descoberta através da busca pela consulta médica por uma sintomatologia que aparentemente

não apresenta gravidade clínica. A partir da anamnese e dos exames laboratoriais, identificam-

se alterações significativas que levantam hipóteses diagnósticas de doença hematológica e

que, portanto, precisam ser investigadas. 

Assim, o paciente necessita prontamente se internar e consequentemente renunciar a

suas atividades familiar, social e laboral. Uma vez concluído o diagnóstico de doença onco-

hematológica, inicia-se o tratamento medicamentoso o mais rápido possível a fim de aumentar

a sobrevida deste paciente. Como a terapia farmacológica desta patologia é basicamente a

quimioterapia, advém com esta, os riscos e as complicações.

Portanto,  além  do  comprometimento  imunológico  que  normalmente  acontece  na

doença  onco-hematológica,  há  também a  imunossupressão  ocasionada pela  quimioterapia.

Esta deficiência ocasionada tanto pela doença quanto pelo tratamento desenvolve a tríade

hematológica:anemia, plaquetopenia e neutropenia.

Por  isso,  é  um  paciente  que  está  sujeito  a  riscos,  por  causa  da  diminuição  da

quantidade  de  plaquetas  e  de  neutrófilos,  de  sangramentos,  infecções  e  a  complicações

pulmonares, cardiovasculares e neurológicas devido a anemia. As manifestações clínicas da

anemia são:

Muitos pacientes se queixam de adinamia, fadiga, dispneia de esforço, palpitações,
tonteiras  e  cefaleia;  alguns  experimentam  síncope,  vertigem;  são  geralmente
irritadiços, insones, psiquicamente deprimidos, com dificuldade de concentração. As
mulheres  podem desenvolver  distúrbios  menstruais,  enquanto  os  homens  podem
apresentar perda da libido ou impotência. Sintomas gastrintestinais como anorexia,
indigestão,  náusea  e  irregularidades  da  função  intestinal  podem  advir  como
consequência de distúrbios da circulação esplâncnica. Outros sintomas comumente
encontrados  são:  redução  da  temperatura  da  pele  e  palidez  muco-cutânea.
Taquicardia, elevação da pressão dos pulsos e sopro de ejeção sistólica são sinais
clínicos comuns em portadores de anemia pronunciada. Pacientes com anemia grave
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podem apresentar sintomas mesmo ao repouso, sendo incapazes de realizar esforço
físico; apresentam alto risco para desenvolvimento de insuficiência cardíaca grave,
com  retenção  de  fluidos,  edema,  insuficiência  respiratória  e  descompensação
cardíaca. A má oxigenação cerebral pode reduzir a capacidade neuropsicológica dos
pacientes anêmicos possibilitando o aparecimento de distúrbios da função cognitiva
e depressão (ONCOLESTE, 2013).

Desta forma,  é fundamental  que a  enfermagem conheça e identifique tais  riscos e

complicações a fim de minimizá-los e contribuir  para redução no agravamento do quadro

clínico  e  do  número  de  reinternações.  Assim,  são  específicos  a  estes  pacientes  cuidados

relacionados à Prevenção, Conforto, Apoio Emocional e Orientação.

A equipe de enfermagem do setor de hematologia do HUAP mencionou cuidados que

se  devem  ter  para  prevenir  sangramento  e  infecção.  Na  prevenção  de  sangramento  os

cuidados são: avaliar o exame laboratorial a fim de identificar o risco já que podem ocorrer

alterações significativas diariamente ou até mesmo durante o dia. Acompanhar e auxiliar o

paciente na higiene corporal ou usar a cadeira higiênica para realizar o banho de aspersão. 

Quando há o risco de sangramento importante, ou seja, quando as plaquetas estão com

valor igual ou menor a 20.000mm³ (INCA, 2008, p. 426), é necessário que a higiene ocular,

oral  e  corporal  seja  feita  no  leito,  pois  a  ocorrência  de  um  trauma  na  presença  de

plaquetopenia pode desencadear complicações se acometer órgãos vitais como o cérebro e

desenvolver, por exemplo, traumatismo crânio encefálico e consequentemente alteração do

nível  de  consciência  e  comprometimento  das  habilidades  físicas,  comportamentais  e

cognitivas (BRASIL, 2013) e assim agravar o quadro clínico.

Foi  relatado  como  cuidado  pressionar  o  local  de  punção  venosa  por  um  tempo

prolongado, até que o sangramento seja estancado. Atentar para os períodos menstruais, pois

uma metrorragia pode ser confundida com uma menstruação. Não colher sangue arterial e não

utilizar lâmina de barbear, devido ao alto risco de sangramento. Além disso, observar mucosa

conjuntival e escleras, cavidade oral, uretra e no geral em busca de sangramento.

Por isso, devem-se utilizar escovas macias para escovação dos dentes, enxaguantes

livres de álcool e evitar o uso de fio dental na vigência de plaquetas baixas e evitar o uso de

esponjas em partes sensíveis do corpo, a fim de não causar o sangramento cutâneo (ABRALE,

2013).

As  plaquetas  são  elementos  importantes  na  fase  inicial  da  hemostasia,  devido  às

funções  de  aderência  ao  colágeno  e  agregação  entre  si  para  formar  o  botão  ou  tampão

hemostático no local da lesão vascular. Uma vez aderida ao tecido conjuntivo do subendotélio

estimula a secreção e liberação de fatores agregantes, como o ADP e o tromboxane A2, que
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facilitam a agregação de novas plaquetas, que também estimuladas liberam mais substâncias

agregantes, aumentando o botão plaquetário que tampona o local lesado. Este mecanismo

hemostático primário, com a participação dos vasos e plaquetas, é suficiente para cessar o

sangramento temporariamente (VERRASTRO, LORENZI e NETO 2005, p. 185-186).

Já  como forma de  prevenção de  infecção,  os  membros  da  equipe  de  enfermagem

relataram a lavagem das mãos. “A higiene das mãos é a principal arma contra a contaminação

por microrganismos e deve ser adotada pelo paciente e por todos os envolvidos no processo

de cuidar, sempre. Para isso, utiliza-se o sabonete e álcool gel” (ABRALE, 2013). E para a

higiene corporal dar preferência para sabonete líquido neutro, de uso exclusivo do paciente.

A equipe  de  enfermagem mencionou  também o  uso  de  Equipamento  de  Proteção

Individual (EPI) e material permanente como o aparelho de pressão arterial, estetoscópio e

termômetro individuais como medidas de prevenção da infecção hospitalar. E, além disso, a

utilização da máscara cirúrgica no transporte do paciente para realização de exames fora da

unidade de internação.

Conforme a ANVISA (2013, p. 13) considera-se “Equipamento de Proteção Individual

(EPI) todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho”. A Portaria 485,

de  11  de  novembro  de  2005,  que  aprova  a  NR 32 (Segurança  e  Saúde no Trabalho  em

Estabelecimentos de Saúde) do Ministério do Trabalho, regulamenta o seu uso.

São considerados EPI pela ANVISA (2013, p. 13-14):

- Avental: deve ser usados por todos em ambiente laboratorial, confeccionado em algodão,

com manga longa e punho sanfonado, na altura dos joelhos e abotoado. Não usar fora da área

de trabalho, nem guardar com objetos pessoais. O avental impermeável evita a contaminação

do vestuário.

- Luvas: o seu uso é para todos que trabalham em ambiente laboratorial, na manipulação de

amostras  biológicas,  preparação  de  reagentes,  lavagem  de  materiais  e  atendimento  ao

paciente. Descartar quando estiverem contaminadas ou integridade comprometida. As luvas

de látex ou silicone descartável são usadas quando houver manipulação de material biológico

- Máscaras e Respiradores: proteção de boca e nariz contra respingos e inalação de partículas

em aerossol e substâncias químicas voláteis  e tóxicas.  A máscara N-95 é composta por 4

camadas de fibras sintéticas impermeáveis a fluidos,  com eficiência de filtração maior ou

igual a 95%/partículas de 0,3 µ. Já o respirador PFF2 é usado na manipulação de reagentes

químicos voláteis.
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- Óculos de Proteção: é destinado a proteger os olhos contra respingos de material biológico,

substâncias químicas e partículas.

-  Protetor  Facial:  destinado  a  proteger  a  face  contra  respingos  de  material  biológico,

substâncias químicas e partículas. Deve ser material leve, resistente e visor de acrílico.

- Sapatos: devem ser fechados, evitando-se impactos e respingos.

É comum no paciente onco-hematológico a instalação de um acesso venoso para a

realização  do  tratamento  medicamentoso,  entre  eles  o  quimioterápico.  A quimioterapia

antineoplásica consiste no emprego de substâncias químicas, isoladas ou em combinação que

tem por objetivo tratar as neoplasias malignas. É o tratamento de escolha para doenças do

sistema  hematológico  (BRASIL,  2008).  Portanto,  medidas  devem  ser  tomadas  pela

enfermagem a fim de se prevenir eventual extravasamento do quimioterápico e a ocorrência

de infecção relacionada ao cateter.

Foi  relatada  pela  equipe  de  enfermagem  cuidados  na  prevenção  da  infecção  de

corrente sanguínea tal como, a troca do acesso venoso periférico a cada 72 horas e do equipo

de soro a cada 24 horas; a antissepsia do injetor lateral e/ou do polifix antes da administração

da medicação e realização de curativo asséptico de acesso profundo com luva e gaze estéril.

“As infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) estão entre as mais comumente

relacionadas à assistência à saúde. Estima-se que cerca de 60% das bacteremias nosocomiais

sejam associadas a algum dispositivo intravascular”. O uso de cateteres vasculares centrais,

principalmente  os  de  curta  permanência  são  considerados  os  fatores  de  risco  para  IPCS

(ANVISA, 2010, p. 7). 

A origem da IPCS ocorre por colonização extraluminal nas duas primeiras semanas,

uma vez que as bactérias formam um “biofilme” na face externa do dispositivo. Após esse

período prevalece à colonização pela via intraluminal principalmente nos cateteres de longa

permanência. Outras vias, menos comuns, mas contribuinte a fisiopatogenia da infecção são a

colonização da ponta do dispositivo por disseminação hematogênica a partir de outro foco, as

mãos dos profissionais e a infusão de soluções contaminadas (ANVISA, 2010, p. 8).

A ANVISA (2010, p. 22) apresenta recomendações para a instalação de um acesso

periférico, a saber: higienizar as mãos com água e sabonete líquido. Na ausência de sujidade

pode-se utilizar preparação alcoólica para as mãos (60 a 80%). O uso de luvas não substitui a

lavagem das mãos. Quanto à seleção do cateter e sítio de inserção, deve-se atentar para o

objetivo pretendido, duração da terapia, viscosidade e componentes do fluido e condições do

acesso venoso. Devem ser selecionados cateteres de menor calibre e comprimento de cânula.
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Os de menor calibre causam menos flebite mecânica (irritação da parede da veia pela cânula)

e menos obstrução do fluxo sanguíneo dentro da veia. 

E tal cateter, deve ser instalado em acesso que há bom fluxo sanguíneo, já que este

ajuda na distribuição dos medicamentos  administrados e  reduz o risco de flebite  química

(irritação  da  parede  da  veia  por  produtos  químicos).  A administração  de  medicamentos

irritantes  e  vesicantes  podem causar  esse  tipo  de  complicação.  Considera-se  um fármaco

irritante  aquele  que  possui  pH  extremo  (<5  ou  >9)  e/ou  extrema  osmolaridade

(>600mOsmol/litro) e aquele que causa necrose dos tecidos se houver extravasamento para

fora do vaso (ANVISA, 2010, p. 22).

No que se refere à preparação da pele para a instalação do acesso periférico Anvisa

(2010,  p.  23)  recomenda utilizar  luvas  não estéreis;  realizar  fricção  da  pele  com solução

alcoólica: gluconato de clorexidina 0,5 a 2%, PVPI alcoólico 10% ou álcool 70%, aguardando

a secagem espontânea do álcool e da clorexidina antes da punção e 1,5 a 2,0 minutos para o

PVPI. Sendo necessária apenas uma aplicação. Realizam-se a degermação da pele antes da

antissepsia quando há sujidade. Quando há a necessidade de remoção dos pêlos, o mesmo

deve ser feito com tricotomizador elétrico ou tesouras. A cobertura do acesso periférico deve

ser estéril com gaze ou membrana semipermeável, sendo trocada imediatamente na presença

de sujidade, umidade, solta ou integridade comprometida. Durante o banho proteger o sítio de

inserção com plástico quando não se é utilizado cobertura impermeável.

Troca diária da roupa de cama e desinfecção do leito com álcool a 70%. Limpeza da

unidade, evitando sobras de alimento na mesa de cabeceira do paciente. Quando o funcionário

está gripado, a equipe de enfermagem evita o contato direto ao paciente ou o uso da máscara

cirúrgica quando esse contato é imprescindível. 

A equipe  adotou também como medida de  prevenção de infecção por  transmissão

cruzada a separação dos sanitários para os pacientes que estão em isolamento de contato por

KPC e VRE, já que o setor de hematologia no momento possui apenas um único banheiro.

O  paciente  onco-hematológico  comumente  devido  a  anemia  possui  fadiga  aos

mínimos esforços, fraqueza e dispneia. Por isso, são pacientes que geralmente permanecem

por  um  período  prolongado  no  leito,  mobilizam-se  com  menos  frequência,  apresentam

expansibilidade  torácica  diminuída  e  taquipneia  como compensação  a  baixa  saturação  de

oxigênio em decorrência da quantidade de hemoglobina reduzida.

Segundo Ludwig (2004) citado por Cançado (2007, p. 68) a anemia pode causar além

destes  efeitos,  isolamento  social,  depressão,  taquicardia,  palpitação,  hipotermia,  palidez
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cutânea, de mucosa e de conjuntiva, confusão mental, vertigem, distúrbio da função cognitiva,

anorexia, náusea, alterações menstruais e diminuição da libido. 

Desta  forma,  observa-se  que  são  pacientes  que  comumente  apresentam alterações

hematológicas  que  repercutem  no  seu  estado  físico-clínico,  causando-lhe  sentimentos  de

incômodo, dor e sofrimento, a qual a equipe de enfermagem pode minimizá-los por meio de

cuidados de conforto. Kolcaba (2010) retrata o conforto como uma experiência imediata e

holística, que é reforçada através da satisfação das necessidades de alívio,  tranquilidade e

transcendência, abordados em quatro contextos da experiência humana: física, psicoespiritual,

sociocultural e ambiental. Portanto, sugere-se que o desconforto é a aflição, a preocupação, a

dor e o sofrimento.

Assim, a equipe de enfermagem relatou como cuidados de conforto: a instalação da

macronebulização a  3l/min nos  pacientes  com dispneia a  fim de saturar  as hemoglobinas

existentes. Os pacientes devem ser auxiliados em suas atividades como higiene oral e corporal

a fim de poupar energia. Avaliar sinais vitais, atentando para pulso e temperatura. Na presença

de  hipotermia,  cobrir  o  paciente  com cobertor  ou  manta,  evitar  correntes  de  ar,  aquecer

extremidades com meias e luvas ou na ausência destes, realizar aquecimento passivo com

algodão ortopédico e atadura. Ribeiro e Longo (2010, p. 36) citam Reis (1999) em estudo

sobre a hipotermia como fator de risco para infecção de sítio cirúrgico: o aquecimento passivo

é um método de baixo custo e eficaz. Consiste em cobrir e aquecer toda a superfície cutânea

possível com o emprego de lençóis, cobertores ou mantas, que reduzem a perda de calor em

30%.

Ainda  na  anemia  deve-se  avaliar  nível  de  consciência  e  mesmo  na  ausência  de

confusão mental, manter as grades do leito sempre elevadas para evitar quedas. Orientar o

paciente a levantar do leito por escalas a fim de evitar hipotensão postural. Atentar e registrar

aceitação da dieta, já que esta é fundamental para a reserva energética.

É  comum no  paciente  onco-hematológico  a  presença  de  dor,  seja  pela  infiltração

extramedular de células leucêmicas como pelo tratamento recebido durante a hospitalização,

quimioterapia, procedimentos e exames diagnósticos, como a punção de medula óssea por

exemplo.

De acordo com estudos realizados no hospital  Albert  Eistein (2009),  a  dor é  uma

experiência  física  e  emocional  desagradável,  subjetiva  e  individual.  A forma com ela  se

expressa varia com as experiências anteriores de cada pessoa e com as diferentes culturas.

Normalmente, o paciente com oncológico apresenta fortes dores, mas ela não está presente em
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100% dos casos. Cerca de 33% e 90% dos pacientes com câncer sentem algum tipo de dor

durante o tratamento ou mesmo após a cura da doença.

A dor é a sintomatologia mais temida na pessoa com câncer, levando-a ao sofrimento e

diminuição da qualidade de vida.  Podendo assim, prejudicar o sono, o humor e o lazer e

causar ansiedade, depressão e até afetar o relacionamento familiar e social. Embora seja um

sintoma frequente, extremamente temida e associada a todas as fases do câncer, a dor, na

maioria dos casos pode e deve ser adequadamente controlada (ALBERT EISTEIN, 2009).

Por isso, foi identificado pela equipe de enfermagem o alívio da dor como um cuidado

de  conforto  durante  a  hospitalização  destes  pacientes.  A  dor  deve  ser  adequadamente

analisada para tratá-la de maneira correta.  Portanto,  é utilizada uma escala  numérica para

avaliação da dor,  a qual  zero indica ausência de dor  e  dez é a  pior  dor.  Outra  forma de

compreensão é o relato da característica dessa dor se ocorre em formas de pontadas, choques,

peso, aperto ou queimação (ALBERT EISTEIN, 2009).

Assim,  cabe  a  enfermagem aplicar  a  escala  e  registrar  seu valor,  bem como o da

característica da dor e está comunicando o achado ao médico para que o mesmo prescreva o

analgésico adequado.

Os membros da equipe de enfermagem relataram a conversa e estímulo a jogos como

atividades  que dispersam a atenção do paciente com relação à dor.  Albert  Eistein (2009)

mencionou  ainda  a  acupuntura,  psicoterapia,  atividades  artísticas  manuais,  massagens  e

exercícios físicos supervisionados como contribuintes na melhora da qualidade de vida dos

pacientes oncológicos que sentem dores. E participar junto à equipe médica a persistência da

dor e a necessidade de associar outros analgésicos e administração de morfina subcutânea

como um cuidado no fim da vida.

Os opioides são derivados do ópio e classificados em naturais ou sintéticos, fracos ou

fortes, e são antagonizados pela naloxona. Devem ser iniciados com doses baixas e ajustados

conforme uma progressão, chamada “Titulação de Opióides”. A morfina é considerada um

opioide forte usado para dor de intensidade moderada a severa, cuja meia vida é de 2-4 horas

prescrita a cada 4 horas qualquer que seja a via, oral ou parenteral. (THOMAZ, 2010, p. 27-

28).

Os  pacientes  em  cuidados  paliativos  se  beneficiam da  via  subcutânea,  já  que  os

opióides  são  bem  tolerados  e  seus  níveis  séricos  se  aproximam  daqueles  obtidos  após

administração intramuscular (BRASIL, 2009, p. 21).

De acordo com Thomaz (2010, p. 27) os opioides comumente causam constipação

intestinal e deve, portanto, ser tratada profilaticamente através do estímulo a deambulação e
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exercícios físicos, quando possível, associado a adequada ingesta hídrica e uso de laxativos do

tipo estimulantes e não absorvíveis, regularmente.

Observa-se que são cuidados de enfermagem, estimular a deambulação, o aumento da

ingesta  hídrica,  o  uso  de  laxativo  prescrito,  bem  como  avaliar  e  registrar  presença  e

características das fezes eliminadas, principalmente no paciente onco-hematológico. Uma vez

que  estes  podem  apresentar  sangramento  anal,  devido  à  passagem  difícil  das  fezes

endurecidas.

Como é um paciente que comumente apresenta fadiga e fraqueza devido à anemia,

alguns são acamados e, portanto, são dependentes dos cuidados de enfermagem. Por isso a

equipe destacou como cuidados de conforto: a higiene íntima quando as eliminações vesico-

intestinais  estão  presentes;  a  troca  diária  da  roupa  de  cama  e  na  presença  de  sujidade;

mudança de decúbito de 2/2 horas;  hidratação da pele com óleo ou creme; tratamento de

dermatites  com aplicação de cavilon;  instalação de  macronebulização e  cânula  de  guedel

objetivando fornecer suporte respiratório; avaliação da dieta enteral,  quanto a alterações e

fluxo de infusão, junto a nutricionista a fim de reduzir diarreia.

Segundo 3M (2013) o cavilon é uma solução polimérica que, aplicada à pele, forma

uma película  protetora  incolor  e  transparente,  que  funciona  como uma barreira  protetora

contra  fluídos  corpóreos,  drenantes  de ostomias,  fístulas,  lesões  cutâneas  ocasionadas  por

trocas frequentes de curativos e/ou bolsas (produtos adesivos).

O cavilon deve ser aplicado com a pele limpa e seca. Em seguida, aplicar na região

que se quer proteger contra fluídos corpóreos,  adesivos ou fricção e deixe-o secar.  Sendo

necessária uma segunda camada, deixe a primeira secar completamente antes de aplicar uma

nova  camada.  Nos  casos  de  incontinência,  reaplicar  a  cada  24  horas  ou  mais  aplicações

durante o período quando a necessidade de higiene for frequente (3M, 2013).

A doença onco-hematológica por ser estigmatizada e descoberta ocasionalmente na

consulta médica, num momento inesperado pelo paciente causa um forte abalo emocional não

só para ele como também para o seu familiar.

Barbosa e Francisco (2007, p. 15) retratam a marca do câncer ainda nos dias atuais:

“apesar  de toda a  evolução tecnológica e das formas de tratamento,  o  estigma do câncer

imprime  sua  marca  na  cultura  e,  ainda  hoje,  a  cristalização  deste  estigma  repleto  de

representações negativas parece não se dissolver”.

Corroborando com a prerrogativa, estudos do Hospital A.C. Camargo Câncer Center

(2013, p. 5) mencionam que é natural ao receber o diagnóstico de câncer, o paciente e sua

família passem por diferentes níveis de estresse e angústia emocional. Este tipo de diagnóstico
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é uma situação inesperada e há muitas ideias preconcebidas, porém nem sempre verdadeiras

sobre como vivem os pacientes com câncer. 

Por esse motivo são pacientes que durante a hospitalização se mostram mais carentes,

sensíveis, são mais solicitantes, são ansiosos com relação a perspectiva do tratamento e do

prognóstico.

Com relação ao apoio emocional, os membros da equipe de enfermagem relataram que

se deve observar o estado emocional e psicológico do paciente, atentando para a fisionomia de

dor,  preocupação  e  tristeza.  A conversa  e  o  esclarecimento  das  dúvidas  contribuem para

diminuir a ansiedade. Foi mencionada também a solicitação do apoio da equipe de psicólogos.

Gomes et  al  (2012) destacam o diálogo como um facilitador da inter-relação entre

paciente, familiares e enfermeiro, além de propiciar vínculo, tecer laços de confiança e deve,

portanto, ser utilizado como um dos fundamentos da relação do cuidado. Facilita também a

interação e envolvimento entre pessoas, estabelece as bases do cuidado e fundamenta-se em

princípios próprios da relação humana, como amizade, carinho, atenção, respeito, paciência e

solidariedade. Além disso, colabora com o enfrentamento e convívio com as diferentes etapas

na evolução da doença.

Além disso, Pedro, Rocha e Nascimento (2008, p. 325) relatam que a rede e o apoio

social  são  os  recursos  que  a  equipe  de  enfermagem  pode  proporcionar  aos  pacientes  e

familiares  como melhorias da qualidade de vida dos mesmos. Apesar de serem conceitos

interligados, rede e apoio social, precisam ser distinguidos. 

Portanto, define-se apoio social como “qualquer informação, falada, ou não, ou auxílio

material oferecido por grupos ou pessoas, com as quais teríamos contatos sistemáticos, que

resultam em efeitos emocionais ou comportamentos positivos”. E Rede social  é entendida

como “uma teia de relações que liga os diversos indivíduos que possuem vínculos sociais,

propiciando que os recursos de apoio fluam através desses vínculos” (PEDRO, ROCHA e

NASCIMENTO, 2008, p. 325-326).

Visto isso, observa-se que em ambos há uma relação de troca e nesta quem oferece e

quem recebe são afetados e beneficiados, uma vez que se criam vínculos e laços de respeito,

carinho e confiança e desta forma, o alívio emocional.

A orientação foi identificada como um dos cuidados específicos ao paciente onco-

hematológico, já que é necessário que estes e seus familiares compreendam o processo saúde

doença, os riscos e o tratamento, a fim de junto a equipe de enfermagem e multidisciplinar o

auxiliarem na sua recuperação. 
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São  pacientes  que  apresentam comprometimento  imunológico  pela  doença  e  pelo

tratamento  quimioterápico  recebido.  Segundo  Brasil  (2008,  p.  409)  a  maioria  dos

quimioterápicos  antineoplásicos  atua  de  maneira  não  específica,  lesando  tanto  células

malignas quanto benignas. Além disso, atuam indistintamente no tumor e tecidos de rápida

proliferação. 

Portanto,  comumente  são  observadas  toxicidades,  dentre  elas,  as  hematológicas

(anemia, plaquetopenia e neutropenia), cardíacas (alterações no eletrocardiograma),pulmonar

(tosse produtiva, dispneia, taquipneia, expansão torácica incompleta, estertores pulmonares e

fadiga), neurológica (alterações mentais, ataxia cerebral, convulsões, neuropatias periféricas,

perda dos reflexos tendinosos profundos, íleo paralítico e irritação meníngea), vesical e renal,

gastrintestinais  (náusea,  vômito,  mucosite,  constipação,  diarréia,  anorexia  e  fadiga),

dermatológicas (eritema, urticária, hiperpigmentação, fotossensibilidade, alterações nas unhas

e alopecia),  hepática (elevação transitória das enzimas hepáticas),  disfunção reprodutiva e

metabólica (BRASIL, 2008, p. 426 - 434).

Apesar de a quimioterapia apresentar diversas toxicidades, vale destacar aquelas que

mais incomodam o paciente e que complicam o quadro clínico ou atrasam a evolução do

tratamento pela necessidade de interrupção periódica do mesmo. Dentre estes, encontram-se a

anemia, plaquetopenia, neutropenia, náusea, vômito, mucosite, constipação, diarréia, anorexia

e fadiga.

Assim,  estão  sujeitos  a,  infecção,  sangramento,  desnutrição,  desidratação,

desequilíbrio hidroeletrolítico, lesões de pele, inclusive úlcera por pressão, fatores estes que

interferem no desenvolvimento de suas atividades de vida diárias.

Cabe a  enfermagem atuar  incisivamente  na  identificação e  atuação precoce  destes

problemas. Um fator primordial para o sucesso da intervenção de enfermagem é a orientação

da  equipe  para  os  pacientes  onco-hematológicos  e  familiares,  já  que  ambos  precisam

compreender os riscos e as complicações que podem acontecer naturalmente com o curso da

doença e como elas podem ser prevenidas.  E assim estimulá-los a serem coautores desse

cuidado.

A alimentação  para  o  paciente  onco-hematológico,  se  não  adequadamente  tratada,

pode ser uma grande fonte de infecção, pois tais alimentos podem ter eventuais ovos e cistos

de parasitas presentes no solo aderidos a eles,  que quando não cuidadosamente lavados e

fervidos podem causar parasitoses graves e ser fatal.

E  foi  relatado  pela  equipe  que  estes  pacientes  precisam  ser  orientados  quanto  a

importância  da  dieta  neutropênica  para  prevenção  de  verminoses.  Os  familiares  também
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devem  fazer  parte  desta  orientação,  pois  se  não  compreenderem  o  motivo  da  dieta

diferenciada  ao  paciente  onco-hematológico,  trarão  para  o  seu  ente  adoecido  internado,

alimentos que podem oferecer riscos, tais como frutas não cozida. 

Portanto, pacientes e familiares devem ser orientados que todos os alimentos ingeridos

pelo  paciente,  tanto  dentro  do  hospital  como  no  ambiente  domiciliar,  necessitam  estar

cozidos, inclusive frutas e verduras. 

Paul (2008, p. 7) menciona que a forma de transmissão do parasita pode ocorrer tanto

pela pele quanto pela boca com água e/ou alimentos contaminados: “a invasão do parasita

ocorre através da pele (pelo contato direto com o solo contaminado) e/ou pela boca (ingestão

de água e/ou alimentos contaminados, fômites, perversão do apetite ou prática sexual)”. 

Além  disso,  a  equipe  de  enfermagem  mencionou  que  esta  orientação  deve  estar

relacionada  também a  higiene,  tanto  corporal  quanto  oral.  Avaliar  inicialmente  o  exame

laboratorial  a  fim  de  identificar  os  riscos.  Posteriormente,  informá-los  ao  paciente,

explicando-o da necessidade de o mesmo ajudar no cuidado apesar de estarem sentindo-se

bem.  Orientá-los  a  realizar  a  lavagem das  mãos antes  das  refeições,  antes  e  após  usar  o

banheiro e antes da higiene corporal. O paciente com plaquetopenia importante (plaquetas

inferior a 20.000/mm³) e sangramento ativo deve ser orientado quanto a algumas restrições,

dentre elas: banho de cadeira higiênica ou no leito, higiene oral com escova de cerdas macias

ou água bicarbonatada e escovação dos cabelos com pentes ou escovas macias.

O Núcleo de Hematologia e Oncologia (2013) corroboram com estas orientações ao

relatar o uso de escova de dente macia e cremes dentais mais suaves; evitar utilizar o fio

dental; lavar as mãos sempre antes de se alimentar; não usar absorvente higiênico interno;

manter as unhas curtas e não retirar as cutículas; utilizar xampus suaves e pentes e escovas

macias; evitar banhos quentes. Além disso, o paciente deve providenciar um frasco de álcool

gel para ser levado em atividades fora de sua residência (ABRALE, 2013).

Outra orientação destacada pelos membros da equipe de enfermagem foi  quanto a

limpeza  do  ambiente.  Os  mesmos  relataram  que  um  ambiente  limpo  e  arrumado  é  um

ambiente mais terapêutico. Florence Nightingale já apontava a atenção que se deveria ter com

o ambiente, que sem a qual causaria sofrimento ao paciente além do que a própria doença já

lhe causava.

 Desta  forma,  Nightingale  “recomendava  enfaticamente,  cuidados  com  o  meio

ambiente externo, tais como limpeza, aeração, iluminação, aquecimento” (CARRARO, 1997,

p. 20 apud ESPÍRITO SANTO e PORTO, 2008, p. 38).
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Anvisa  (2010,  p.  62)  cita  Basso  (2004)  a  qual  retrata  que  a  limpeza  consiste  na

remoção das sujidades depositadas nas superfícies inanimadas utilizando-se meios mecânicos

(fricção),  físicos  (temperatura)  ou  químicos  (saneantes),  em  um  determinado  período  de

tempo.

O  processo  de  limpeza  de  superfícies  em  serviços  de  saúde  envolve  a  limpeza

concorrente e limpeza terminal. A limpeza concorrente é aquela realizada diariamente, em

todas  as  unidades  de estabelecimento de saúde com a finalidade de limpar  e  organizar  o

ambiente,  repor  os  materiais  de  consumo diário,  como sabonete  líquido e  papel  toalha  e

recolher  os resíduos,  de acordo coma sua classificação. Cabe a equipe de enfermagem, a

limpeza  e  a  desinfecção  de  determinados  equipamentos  de  saúde,  como  termômetro,

estetoscópio, garrote entre outros (ANVISA, 2010, p. 62-63).

Já  a  limpeza  terminal  é  aquela  mais  completa,  incluindo  todas  as  superfícies

horizontais e verticais, internas e externas. E realizada após a alta hospitalar, transferências,

óbitos ou nas internações de longa duração (ANVISA, 2010, p. 63). 

A Anvisa (2010, p. 16) citam ANSI/AAMI (2006) ao mencionar que as superfícies

apesar  de apresentarem um risco  mínimo de transmissão direta  da  infecção,  estas  podem

contribuir  para a contaminação cruzada secundária,  através das mãos dos profissionais de

saúde e de instrumentos ou produtos que poderão ser contaminados ao entrar em contato com

essas superfícies e posteriormente, contaminar os pacientes ou outras superfícies. 

Portanto, a higienização das mãos dos profissionais de saúde e a limpeza e desinfecção

de superfícies  são fundamentais  para a  prevenção e  redução das  infecções relacionadas à

assistência à saúde (ANVISA, 2010, p. 16).

Diante disso, observa-se que a limpeza da unidade de internação não depende apenas

da enfermagem. Portanto,  profissionais  da limpeza devem ser adequadamente capacitados

para tal,  pois  um ambiente limpo e arrumado é um ambiente mais  terapêutico,  conforme

relatado pelos próprios membros da equipe de enfermagem do setor. Principalmente, no que

diz respeito ao paciente onco-hematológico, tal ambiente deve ser o mais isento possível de

contaminação por microrganismos, uma vez que são neutropênicos e suscetíveis a infecção.

E por fim, fornecer orientações para alta hospitalar como: paciente deve ser orientado

a  retornar  ao  hospital  na  presença  de  febre,  mal  estar  e  fraqueza;  solicitar  por  parte  do

paciente,  o  revezamento  de  pessoas  quando  familiares  e  amigos  forem visitá-lo  em  sua

residência; orientar a familiares e amigos quando gripados a utilizar máscara no contato ao

paciente ou ainda se possível evitar esse contato; o paciente deve evitar lugares fechados e
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contato  com animais  de  estimação.  Se  não for  possível  evitar  lugares  fechados,  procurar

lugares próximos a portas e janelas.

Assim,  é  visto  que  o  cuidado  de  enfermagem  ao  paciente  onco-hematológico  na

realidade  local  do  Hospital  Antonio  Pedro  perpassa  não  apenas  pela  avaliação  clínica

biológica do mesmo, mas envolve também o cuidado emocional, o conforto, a orientação e a

educação em saúde e o ambiente do cuidado e sempre considerar o contexto que este se

encontra inserido.

Desta  forma,  uma vez  identificado  as  demandas  de  cuidados  dos  pacientes  onco-

hematológicos, aqueles que são realizados pelos membros da equipe de enfermagem e os que

são específicos a estes, elaborou-se um protocolo com base nos cuidados que a equipe de

enfermagem mencionou como específico aos pacientes onco-hematológicos.  
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"Pros erros há perdão; pros fracassos, chance; 

pros amores impossíveis, tempo. 
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De nada adianta cercar um coração vazio ou economizar alma. 

O romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é romance. 

Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, 

que o medo impeça de tentar. 

Desconfie do destino e acredite em você. 

Gaste mais horas realizando que sonhando, 

fazendo que planejando, vivendo que esperando, 

porque embora quem quase morre esteja vivo, 

quem quase vive já morreu."

Luis Fernando Veríssimo

CAPITULO  IV:  PROPONDO  UM  PROTOCOLO  DE  CUIDADOS  DE

ENFERMAGEM AO PACIENTE ONCOHEMATOLOGICO HOSPITALIZADO

Este protocolo é destinado ao paciente onco-hematológico acometido por leucemia e

linfoma hospitalizado. Inicialmente é feito uma breve orientação a patologia e manifestações

clínicas, seguido dos cuidados de enfermagem direcionados as demandas identificadas pelos

membros da equipe de enfermagem.

1. Definição: Leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos (leucócitos), geralmente,

de  origem desconhecida.  Tem como  principal  característica  o  acúmulo  de  células  jovens

anormais  na  medula  óssea,  que  substituem  as  células  sanguíneas  normais.  Estas  células

compreendem a além do leucócito,  a hemácia e a plaqueta e são produzidas pela medula

óasea. (INCA, 2013).

Comumente estes pacientes apresentam fadiga e palpitação por conta da anemia, estão

suscetíveis  a infecção devido a neutropenia e  a plaquetopenia que ocasiona sangramentos

como de nariz, gengivas, bem como pele na equimose, petéquias, assim como na hematúria e

até  mesmo  sangramento  cerebral.  Além  disso,  podem  apresentar  também linfadenopatia,

principalmente em pescoço e região axilar (INCA, 2013).

O Linfoma se apresenta principalmente de duas formas, o de Linfoma de Hodgkin

conhecido também como doença de Hodgkin e o Linfoma Não-Hodgkin. O primeiro ocorre
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quando  os  linfócitos  de  origem  maligna  crescem  descontroladamente,  dissemina-se  e

prolifera-se nos linfonodos. A sintomatologia comumente apresentada é a linfonodomegalia

em pescoço, axila e virilha. Quando estes linfonodos aumentam na região do tórax ocorre

tosse, dispnéia e dor torácica e na região do abdome pode-se manifestar plenitude gástrica e

distensão abdominal. Pode apresentar ainda febre, fadiga, sudorese noturna, prurido e perda

de peso sem motivo aparente (INCA, 2013).

O  Linfoma  de  Hodgkin  (LH)  é  uma  malignidade  que  acomete  os  linfonodos  do

sistema linfático. De acordo com Smeltzer e Bare (2006, p. 959) “a doença de Hodgkin é de

origem unicêntrica pelo fato de que ela se inicia em um único linfonodo”. A sintomatologia é

semelhante a do Linfoma de Hodgkin.
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DEMANDA AÇÕES JUSTIFICATIVA

Prevenção

Sangramento
Este ocorre quando há redução
do  número  de  plaquetas,  que
pode ser  ocasionada tanto  pela
doença como pelo tratamento.
Variação  normal:  140.000  a
400.00/mm³
Valores  iguais  ou  menores  a
20.000/mm³  deve-se  atentar
para  o  risco  de  sangramento
cerebral e gastrintestinal (INCA,
2008, p. 426).

-  Avaliar  contagem  de  plaquetas  no  exame
laboratorial diariamente;
- Restrição no leito quando a contagem de plaquetas
é inferior a 20.000/mm³;
-  Banho  no  leito  quando  contagem  de  plaqueta  é
inferior a 20.000/mm³;

Devido ao alto risco para sangramento.

-  Observar  sinais  de  sangramento  nasal,  gengival,
esclerótica,  de mucosa,  vaginal,  uretral,  intestinal e
cerebral inclusive alteração comportamental;

A fim de orientar equipe de enfermagem e o paciente
quanto a restrição de esforço físico.

- Manter ambiente livre de obstáculos;
Os  obstáculos  nos  locais  de  trânsito  pelo  paciente
podem  levá-lo  a  queda  e,  portanto,  ocasionar
sangramento devido ao traumatismo.

- Orientar sobre a possibilidade de fazer transfusão; O tratamento do paciente onco-hematológico envolve
também a  tranfusão  de  hemocomponentes,  inclusive
plaquetas.- Transfusão de unidade de plaqueta prescrita;

- Orientar o uso de escovas de dente de cerdas macias
ou o uso de gaze ou antisséptico oral na presença de
gengivorragia, orientando a não retirar coágulos;

Devido  a  plaquetopenia,  o  paciente  pode  ter
sangramento  com  facilidade,  principalmente  se  a
escova de dente for de cerdas dura. Quando já houver
sangramento gengival a higiene oral deve ser realizada
com  antisséptico  para  não  haver  o  agravamento  da
gengivorragia.  Ao  retirar  coágulos  pode  haver  um
novo episódio de sangramento.

-  Realizar  teste  de  catalase  em fezes  de  coloração
enegrecidas;

O  paciente  pode  apresentar  sangramento  do  trato
gastrintestinal não visível a olho nu. Por isso, a água
oxigenada em contato com as fezes detecta a presença
de sangue oculto.

- Não colher sangue arterial se plaquetas menor que
150.000/mm³.

Devido  a  dificuldade  de  interromper  a  perda
sanguínea, já que na coleta do sangue arterial  este é
influenciado pela pulsação arterial.
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Infecção

É  ocasionada  quando  há
neutropenia, ou seja, valores de
neutrófilos  inferiores  a
1.500/mm³. 
Neutropenia  moderada  –
neutrófilos igual 1.000/mm³
Neutropenia  severa  –
neutrófilos  menor  que
1.000/mm³.
Febre  associada  a  neutropenia
caracteriza-se  emergência
oncológica  (INCA,  2008,  p.
426).
Variação  normal:  2.500  -
7.500/mm³  (SMELTZER  e
BARE, 2006, p. 926).

-  Avaliar  contagem  de  neutrófilos  no  exame
laboratorial diariamente.

O  hemograma  completo  é  o  exame  que  avalia
inclusive o leucograma, dentre eles o neutrófilo.  Por
isso,  é  utilizado  para  detectar  a  presença  de
neutropenia.

-  Realizar  lavagem  das  mãos  e  utilizar  luvas  e
máscaras no contato ao paciente.

A lavagem das  mãos  bem como  o  uso  de  EPI  são
medidas  fundamentais  para  prevenir  o  paciente  de
infecção transmitida pelo profissional de saúde.- Uso de equipamento de proteção individual, como

capote de manga longa, máscara e luvas descartáveis.
- Providenciar material individualizado: estetoscópio,
aparelho de pressão arterial e termômetro.

O  material  individualizado  evita  a  transmissão
cruzada.

-  Trocar  equipo  de  soro,  máscara  de
micronebulização a cada 24 horas.

A  exposição  de  materiais  como  equipo  de  soro  e
máscara de micro e macronebulização no ambiente por
mais  de  24  h  contribui  na  proliferação  de
microrganismos.

- Trocar acesso venoso periférico a cada 72 horas. A troca do acesso venoso periférico a cada 72 horas
preveni  a  formação  de  biofilme  por  aderência  de
bactérias da pele e consequente infecção sanguínea. 

- Orientar a família a realizar a higiene das mãos, não
abraçar o paciente com a roupa da rua e não sentar no
leito.

As  mãos  e  as  roupas  dos  familiares  podem  estar
colonizadas  por microrganismo que podem ser fonte
de infecção ao paciente.

- Não permitir alimentação extra-hospitalar. Pelo  risco  de  infecção e  verminose  pelo  alimentado
contaminado.

-  Colocar  máscara  no  paciente  quando  ele  for  ser
transportado para outro setor dentro do hospital.

O paciente  onco-hematológico  comumente  apresenta
neutropenia e por isso o risco de infecção. Portanto, o
seu transporte intra-hospitalar deve ser realizado com
máscara  para  evitar  a  exposição  a  microrganismos
suspensos na atmosfera.

- Realizar a assepsia do injetor lateral com álcool a
70% antes da administração de medicação.

A assepsia do injetor lateral com álcool a 70% impede
a introdução de agentes patogênicos no organismo.

-  Realizar  curva  térmica.  Na  presença  de  febre,
administrar antipirético prescrito e aplicar compressa
gelada.

A febre é a principal manifestação clínica da infecção.
E  a  febre  causa  o  aumento  da  taxa  metabólica,
aumento do consumo de oxigênio e maior produção de
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eletrólitos, o que pode ser agravado pela inapetência e
anemia  que  estão  presentes  no  paciente  onco-
hematológico em decorrência da própria patologia e do
tratamento  quimioterápico.  O  antipirético  inibe  o
hipotálamo  que  é  o  responsável  por  elevar  a
temperatura  corporal.  A compressa  gelada  contribui
para evitar elevação desta temperatura. 

Conforto

Comumente  devido  a  anemia
apresentam fadiga aos mínimos
esforços,  fraqueza  e  dispneia.
Permanecem  por  um  período
prolongado no leito, mobilizam-
se com menos frequência. Além
disso, sentimentos de incômodo,
dor e sofrimento. A anemia É a
redução  da  concentração  de
hemoglobina  e  da  massa  de
glóbulos vermelhos.
Variação normal: Mulheres – 12
g/dl a 14 g/dl
Homens – 14 g/dl a 18 g/dl
Sinais  e  sintomas:  fadiga,
palidez,  dispnéia  e  taquicardia.
Em  pacientes  oncológicos
aceitam-se  valores  iguais  ou
maiores  a  10  g/dl  para  a
administração da dose plena de
quimioterapia  (INCA,  2008,  p.
426).

-  Instalar  oxigenioterapia  a  3  l/min  sempre  que
necessário.

A  oxigenoterapia  proporciona  alívio  na  dispneia  e
evita esforço respiratório.

-  Realizar  banho  no  leito  na  presença  de  fadiga,
dispnéia e taquicardia.

O  banho  no  leito  evita  o  gasto  energético  e  a
instabilidade hemodinâmica.

- Realizar mudança de decúbito de 2/2h para 
pacientes acamados.

A mudança  de  decúbito  preveni  o  aparecimento  de
úlceras por pressão, estimula o peristaltismo e auxilia
na  mobilização  de  possíveis  secreções  pulmonares
evitando assim pneumonia.

-  Avaliar  sinais  vitais,  atentando  para  pulso  e
temperatura.

Os sinais vitais é o principal parâmetro para avaliação
da condição hemodinâmica.  A observação dos sinais
vitais  permite  intervir  rapidamente  e  restaurar  a
condição basal do paciente.

-  Cobrir  o  paciente  com cobertor  ou  manta,  evitar
correntes de ar e aquecer extremidades com meias e
luvas  e  realizar  aquecimento  passivo  com algodão
ortopédico e atadura, na presença de hipotermia e/ou
extremidades frias.

A hipotermia também pode ser uma manifestação de
um processo infeccioso ou até mesmo um sangramento
oculto.  A hipotermia  prolongada  pode  ser  fatal  ao
paciente  onco-hematológico.  Por  isso,  aquecê-lo
passivamente com cobertor, luvas, meias e até mesmo
instalar manta térmica, são ações que contribuem para
a manutenção da temperatura corporal em condições
ideais, ou seja, em torno de 37°C.

- Manter as grades do leito sempre elevadas.
- Orientar o paciente a levantar do leito por escalas a
fim de evitar hipotensão postural.

Para  evitar  quedas  e  conseqüente  sangramento  por
traumatismo, já que são pacientes plaquetopênicos.

- Atentar e registrar aceitação da dieta. A  própria  patologia  e  o  tratamento  quimioterápico
causam  inapetência,  náuseas  e  vômitos  que  podem
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reduzir a ingesta alimentar pelo paciente.
- Aplicar a escala de dor e registrar seu valor, bem
como suas características comunicando o achado ao
médico.

Segundo Mohallem e Rodrigues (2007, p. 150), 58 a
80% dos  pacientes  com câncer  apresentam dor  que
variam de  moderada  a  intensa  e  até  87% nas  fases
avançadas.

- Realizar atividades lúdicas, como: conversa, jogos,
artística  manuais  e  massagens  como  terapia  não
farmacológica para a dor.

A fim  de  evitar  o  uso  desnecessário  de  medicação
analgésica.

- Administrar morfina subcutânea prescrita. A morfina é considerada um opióide forte usada para
dor de intensidade moderada a severa, cuja meia vida é
de 2-4 horas prescrita a cada 4 horas qualquer que seja
a via, oral ou parenteral. (THOMAZ, 2010, p. 27-28).

-  Estimular a deambulação e o aumento da ingesta
hídrica.

Os opióides comumente causam constipação, por isso,
deve-se tratá-la profilaticamente a fim de minimizar a
constipação causada pelo uso da morfina.

- Administrar laxativo prescrito. O  laxante  é  o  tratamento  utilizado  quando  a
constipação intestinal já está presente. 

-  Avaliar  e  registrar  presença  e  características  das
fezes eliminadas.

As  fezes  podem  sofrer  alteração  de  características
devido ao tratamento quimioterápico recebido ou pela
manifestação  clínica  da  própria  doença,  como  por
exemplo, hematêmese, melena ou hematoquezia. 

-  Realizar  higiene  íntima  quando  as  eliminações
vesico-intestinais estão presentes.

As  eliminações  vesico-intestinais  em  contato
prolongado com a pele podem causar irritação cutânea
e ocasionar fissura a pele e o aparecimento de lesões.

- Trocar diariamente a roupa de cama e na presença
de sujidade.

A  higiene  do  ambiente  de  cuidado  do  paciente  é
fundamental  na  prevenção  de  infecção,  já  que  são
pacientes neutropênicos.

- Hidratar a pele com óleo ou creme. A  hidratação  da  pele  previne  fissuras  cutâneas  e
consequentemente o aparecimento de lesões de pele e
porta de entrada para organismos patogênicos. 

- Aplicar cavilon em dermatites. o  cavilon  é  uma solução polimérica  que,  aplicada  à
pele,  forma  uma  película  protetora  incolor  e
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transparente,  que  funciona  como  uma  barreira
protetora  contra  fluídos  corpóreos,  drenantes  de
ostomias,  fístulas,  lesões  cutâneas  ocasionadas  por
trocas  freqüentes  de  curativos  e/ou  bolsas  (produtos
adesivos).

- Avaliar dieta enteral, quanto a alterações e fluxo de
infusão, junto a nutricionista.

As fibras contida na dieta enteral  e a velocidade do
fluxo  de  infusão  podem  contribuir  para  o  evento
diarreia.

Apoio
Emociona

l

São  pacientes  que  durante  a
hospitalização se mostram mais
carentes,  sensíveis,  mais
solicitantes,  ansiosos  com
relação  a  perspectiva  do
tratamento e do prognóstico

-  Observar  o  estado  emocional  e  psicológico  do
paciente,  atentando  para  a  fisionomia  de  dor,
preocupação e tristeza.
-  Promover  o  diálogo,  escuta  ativa  e  esclarecer
possíveis dúvidas.

A descoberta  do  diagnóstico  de  câncer  e  o  próprio
processo de hospitalização contribuem para o aumento
da  ansiedade,  medo  e  insegurança  com  relação  ao
tratamento  e  ao  prognóstico.  Assim,  o  diálogo,  a
orientação e a escuta são ações que podem diminuir a
ansiedade em conseqüência da falta de informação.

- Solicitar o apoio da equipe de psicólogos. A equipe de psicólogos pode ser acionada quando a
equipe de enfermagem já realizou as ações de apoio
emocional  e  o  paciente  mantém-se  abalado  ou
fragilizado  emocionalmente  aponto  de  interferir  na
continuidade do tratamento.

Orientaçã
o Pacientes e familiares precisam

compreender  o  processo  saúde
doença, os riscos envolvidos e o
tipo  de  tratamento  utilizado,  a
fim  de  que  junto  a  equipe  de
enfermagem e multidisciplinar o

- Avaliar inicialmente o exame laboratorial a fim de
identificar os riscos e informá-los ao paciente.

O  paciente  precisa  conhecer  os  riscos  que  ele  está
sujeito a fim de contribuir  na prevenção dos mesmo
junto a equipe de saúde.

- Orientar a lavagem das mãos antes das refeições,
antes  e  após  usar  o  banheiro  e  antes  da  higiene
corporal.

As  mãos  podem  ser  fontes  de  transmissão  de
organismos patogênicos. Por isso, a lavagem das mãos
é principal forma de prevenção de infecção.

- Orientar sobre a necessidade do banho na cadeira
higiênica ou no leito.

No paciente onco-hematológico, mesmo em condições
aparentemente estáveis, comumente a higiene corporal
precisa ser auxiliada cadeira ou até  mesmo no leito,
pois a restrição faz-se necessária devido a gravidade da
anemia ou da plaquetopenia.

- Orientar higiene oral com escova de cerdas macias
ou água bicarbonatada e escovação dos cabelos com

Estas  medidas  previnem  o  sangramento  gengival  e
cutâneo que podem acontecer devido a plaquetopenia. 
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auxiliem  na  recuperação
daquele. 

pentes ou escovas macias.
- Orientar a equipe da limpeza quanto a importância
da limpeza concorrente e terminal.

A limpeza do ambiente do paciente também é uma das
formas de prevenção de infecção.

- Orientar o paciente e a família que o mesmo não
poderá  ingerir  alimentos  crus,  devendo  cozinhar
todos  os  alimentos,  inclusive  frutas  e  verduras
enquanto durar a neutropenia.

Os  alimentos  crus  podem  conter  eventuais  ovos  e
cistos de parasitas presentes no solo aderidos a eles,
que  quando  não  cuidadosamente  lavados  e  fervidos
podem causar parasitoses graves e ser fatal.

- Orientar o paciente e a família a retornar ao hospital
na presença de febre, mal estar e fraqueza.

Estes  sinais  e  sintomas  estão  presentes  quando  o
paciente está com infecção.

-  Orientar  o  paciente  a  solicitar  o  revezamento  de
pessoas quando familiares e amigos forem visitá-lo
em sua residência.

Estas medidas evitam expor o paciente a transmissão
respiratória de organismos patogênicos.

- Orientar a familiares e amigos quando gripados a
utilizar máscara no contato ao paciente ou ainda se
possível evitar esse contato.
-  Orientar  o  paciente  a  evitar  lugares  fechados  e
contato  com  animais  de  estimação.  Se  não  for
possível  evitar  lugares  fechados,  procurar  lugares
próximos a portas e janelas.
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“Talvez eu seja enganado inúmeras vezes.

Mas não deixarei de acreditar que 

em algum lugar alguém merece a minha confiança.

Talvez com o tempo eu perceba que cometi grandes erros.

Mas não desistirei de continuar trilhando meu caminho.

Talvez eu não aprenda todas as lições necessárias.

Mas terei a consciência que os verdadeiros 

ensinamentos já estão gravados em minha alma.

Talvez eu não tenha motivos para grandes comemorações.

Mas não deixarei de me alegrar com as pequenas conquistas.

Talvez a vontade de abandonar tudo torne-se a minha companheira.

Mas ao invés de fugir, irei correr atrás do que almejo.

Talvez eu não seja exatamente quem gostaria de ser.

Mas passarei a admirar quem sou.

Porque no final saberei que, mesmo com 

incontáveis dúvidas, eu sou capaz de construir uma vida melhor.

E no final não haverá nenhum “talvez” 

e sim a certeza de que a minha 

vida valeu a pena e eu fiz o melhor que podia”.

Aristóteles Onassis
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Hospital Universitário Antônio Pedro é a instituição hospitalar da cidade de Niterói

considerada  como  UNACON hematológica  e,  portanto,  a  que  recebe  os  pacientes  onco-

hematológicos contrarreferenciados dos demais hospitais da região.

A hospitalização do paciente onco-hematológico apresenta uma especificidade não só

pela doença que o torna vulnerável imunologicamente, como pelo tratamento quimioterápico

para  a  mesma.  Além disso,  é  uma doença  cuja  descoberta,  geralmente,  ocorre  de  forma

inesperada  pelo  paciente  e  seus  familiares.  Por  isso,  é  impactante  e  os  fragiliza

emocionalmente diante da insegurança que o diagnóstico de câncer desencadeia.

Durante  a  minha experiência  acadêmica  constatei  que  há  evidências  na  prática  da

equipe de enfermagem que torna o cuidado por eles prestado específico ao paciente onco-

hematológico  hospitalizado na unidade de hematologia  do Hospital  Universitário  Antônio

Pedro (HUAP).

Por  isso,  a proposta  de elaborar  um protocolo de cuidados de enfermagem para o

paciente onco-hematológico hospitalizado concretiza o que a enfermagem deste setor já vem

implementando. E por ser considerado uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em

Oncologia  é  fundamental  ter  um  instrumento  que  contribua  para  a  sistematização  da

assistência de enfermagem, principalmente se este considera a realidade local.

Assim, esta proposta de protocolo emergiu do interesse de trazer para a prática dos

membros  da  equipe  de  enfermagem  que  atuam  no  setor  de  hematologia,  um  guia  que

organizasse essa assistência de uma maneira flexível e aberta a possibilidades de discussão do

produto. E que tais condutas não fossem meramente prescritivas, mas acessível à criação.

Além disso, este estudo possibilitou expor evidências clínicas da prática que até então

são realizadas, porém pouco divulgadas. O setor de hematologia do HUAP possui limitações

de recursos humanos e de estrutura física que não impediram a equipe de enfermagem deste

setor prestar uma assistência de qualidade. 

Dentre estas limitações, foi identificado pela equipe de enfermagem que a noite há um

quantitativo  de  profissionais  de  enfermagem reduzido  e  como  são  pacientes  críticos  que
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agravam repentinamente,  precisam ser  constantemente  observados  e  avaliados.   Devido à

complexidade do quadro clínico destes pacientes, há uma exigência de controle emocional

muito  grande  que  nem sempre  o  profissional  está  preparado  para  lidar,  especialmente  a

iminente situação de morte de determinados pacientes.

Além disso, a estrutura física do setor de hematologia limita ações que poderiam ser

realizadas  e  contribuiriam para  redução de  agravos  e  complicações.  Portanto,  é  um setor

composto  de  duas  enfermarias,  uma  feminina  e  outra  masculina,  a  qual  os  pacientes  e

familiares transitam um pelo ambiente do outro, favorecendo assim a infecção cruzada. A

existência de apenas um banheiro para ambos os sexos e falta de um expurgo adequado para o

descarte da roupa de cama suja com secreções. Além disso, é uma unidade que por vezes o

paciente evolui para uma intubação e precisa-se, portanto, de todo um aparato tecnológico

para mantê-lo estabilizado no setor. 

Como alternativa de contornar essas limitações, a equipe de enfermagem do setor de

hematologia, adotou medidas simples, mas que são fundamentais para tornar esse cuidado

mais  clínico,  técnico,  humano  e  com  um  mínimo  de  riscos.  Observou-se  que  há  uma

multidisciplinaridade do cuidado, já que a enfermagem solicita outros membros da equipe

multiprofissional para estarem juntos na assistência desse paciente. Tal medida, só enfatiza a

preocupação da enfermagem com a segurança e a recuperação do paciente. 

A equipe  salientou  também  alternativa  como  a  distribuição  dos  equipamentos  de

proteção individual para os membros; a separação de material permanente, como aparelho de

pressão arterial, estetoscópio e termômetro para cada paciente; divisão dos assentos sanitários

para os pacientes que estão em isolamento por KPC e VRE; a dinâmica de uso dos banheiro

para a realização das necessidade fisiológicas e de higiene dos pacientes, ou seja, os banhos

são iniciados pelo sexo feminino e posteriormente pelo sexo masculino ou vice versa; e por

fim,  o  afastamento  do  profissional  que  encontra-se  gripado  dos  pacientes  que  estão  em

isolamento  protetor  devido  à  neutropenia  ou  na  impossibilidade  desta  medida  pelo

quantitativo de efetivo reduzido, o uso de máscara cirúrgica por estes profissionais.

No tocante a estas considerações, observou-se que há uma especificidade do cuidado

de enfermagem neste setor que merece atenção, valorização e divulgação da prática que vêm

sendo desempenhada nesta unidade.

Com relação aos  membros da equipe de enfermagem pesquisados,  oito  (80%) são

mulheres e dois (20%) homens. A faixa etária variou entre 23 e 56 anos de idade. Quanto a

escolaridade,  três  (30%) possuem Ensino Médio  Completo  e  sete  (70%) Ensino Superior

Completo em Enfermagem, o que aponta que trata-se de uma equipe com formação específica
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na área de enfermagem, em sua maioria. Em relação ao curso de pós-graduação, seis (60%)

possuem, entretanto apenas dois enfermeiros têm especialização na área de hematologia. 

A maioria  dos  membros  da  equipe  de  enfermagem (70%) possui  a  graduação em

enfermagem, o que demonstra que é uma assistência prestada por enfermeiros com função

técnica nesta instituição. Diante disso, observa-se que é realizado um cuidado qualificado e

especializado. Este se dá pela experiência prática que estes membros possuem do próprio

setor de hematologia. Portanto, a equipe reconhece que o cuidado fornecido é e precisa ser

diferenciado em relação a outros pacientes de clínica diferente da hematologia. Entretanto,

apenas dois (20%) membros possuem especialização na área hematológica.

Estes dados apontam que é fundamental a qualificação destes profissionais na área

hematológica,  a  fim de promover  um aumento na  qualidade da assistência  prestada,  bem

como um cuidado específico e capacitado voltado para os pacientes onco-hematológico.

Vale destacar que, há na Universidade um projeto de desenvolvimento institucional

com  um  programa  de  qualificação  profissional  que  incentiva  os  funcionários  técnicos

administrativos a participarem de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu oferecidos com

bolsa pelas unidades de ensino da instituição. Além disso, devem-se motivar os profissionais

de enfermagem a buscarem qualificação na área de enfermagem hematológica.   

Dos setes pacientes onco-hematológicos hospitalizados na enfermaria de hematologia

do HUAP, quatro são do sexo feminino e três do sexo masculino. A faixa etária variou entre

30  e  65  anos.  A Leucemia  Mieloide  Aguda  e  a  Leucemia  Linfoide  Crônica  foram  as

patologias  mais  presente  nestes  pacientes,  o  que  corrobora  com as  características  destas

patologias, ou seja, elas são mais comumente observada em adultos.

Foi identificado, a partir da avaliação dos exames laboratoriais na análise documental

dos prontuários destes pacientes, que os mesmos apresentam os distúrbios comuns à doença

onco-hematológica que são: anemia, plaquetopenia e neutropenia. E por isso, eles estão mais

suscetíveis a complicações e riscos como, dispneia, fraqueza, sangramento e infecções e tais

alterações no hemograma, bem como a febre e a dor, foram às manifestações clínicas mais

presentes no momento da admissão desses pacientes na unidade.

Através dos relatos dos membros da equipe de enfermagem pôde-se identificar que

esta  considera  o  paciente  onco-hematológico  como  uma  pessoa  que  chega  ao  hospital

debilitado,  extenuado,  sensível,  carentes  e  solicitantes.  E  por  isso  demandam  atenção,

cuidados gerais, aqueles relacionados ao ambiente de cuidado, a orientação à família e ao

paciente e o aporte emocional principalmente no momento do diagnóstico.

120



124

A equipe de enfermagem em seus depoimentos mencionou que realizam o cuidado

sensível que remete ao olhar atento e escuta ativa; o cuidado clínico com destaque para a

avaliação  física  e  biológica;  o  cuidado  atributo,  com realce  para  algumas  características

próprias do ser humano como atenção, carinho, afeto, paciência, sensibilidade, experiência,

relação  de  ajuda,  conversa  e  conhecimento;  e  cuidado  educativo,  ao  qual  pacientes  e

familiares  devem  ser  orientados  quanto  aos  cuidados  na  prevenção  de  infecção  e  ao

autocuidado. E tal orientação deve se estender também aos funcionários da limpeza, uma vez

que estes são os responsáveis pela manutenção da limpeza do setor.

Os subsídios  da realidade  local  para a  elaboração de um protocolo  de cuidado de

enfermagem aos pacientes onco-hematológicos hospitalizados estão atrelados aos cuidados na

Prevenção,  ao Conforto,  ao Apoio Emocional  e a Orientação. Para tanto, foram levantados

cuidado na prevenção de sangramento como, avaliar o exame laboratorial a fim de identificar

o risco, já que podem ocorrer alterações significativas diariamente ou até mesmo durante o

dia. Acompanhar e auxiliar o paciente na higiene corporal ou usar a cadeira higiênica para

realizar o banho de aspersão. Cuidados na punção venosa, pressionando o local até a parada

do sangramento. Realizar como parte do exame físico a busca por sangramento, observando

mucosa conjuntival, escleras e cavidades em geral. 

Estimular o uso de escova de dente com cerdas macias, enxaguantes orais sem álcool e

evitar  fio  dental.  Punção  arterial  e  lâmina  de  barbear  são  atividades  que  não  devem ser

realizadas no setor de hematologia, devido ao alto risco de sangramento. 

Como forma de prevenção de infecção, a lavagem das mãos é o cuidado primordial e

indispensável na prevenção da transmissão cruzada. Em seguida, o uso de Equipamento de

Proteção  Individual  (EPI)  e  material  permanente  como  o  aparelho  de  pressão  arterial,

estetoscópio  e  termômetro  individuais.  Além disso,  a  utilização  da  máscara  cirúrgica  no

transporte do paciente para realização de exames fora da unidade de internação.

O acesso venoso é comumente utilizado no tratamento do paciente onco-hematológico

hospitalizado, por isso, devem-se ter cuidados na prevenção da infecção de corrente sanguínea

tal como, a troca do acesso venoso periférico a cada 72 horas e do equipo de soro a cada 24

horas; a antissepsia do injetor lateral e/ou do polifix antes da administração da medicação e

realização de curativo asséptico de acesso profundo com luva e gaze estéril. Para o acesso

periférico, o curativo deve ser trocado imediatamente na presença de sujidade, umidade, solta

ou integridade comprometida. E para o banho, tanto o acesso periférico quanto o profundo,

deve-se proteger o sítio de inserção com plástico.
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Como forma de prevenção de infecção, a equipe mencionou também a troca diária da

roupa de cama e desinfecção do leito com álcool a 70%. Limpeza da unidade, evitando sobras

de alimento na mesa de cabeceira do paciente. E o afastamento do funcionário gripado no

contato  direto  ao  paciente  ou  o  uso  da  máscara  cirúrgica  quando  esse  contato  é

imprescindível. 

Diante da problemática estrutural vivenciada no momento no setor de hematologia, a

equipe  de  enfermagem  adotou  como  medida  de  prevenção  de  infecção  por  transmissão

cruzada a separação dos sanitários para os pacientes que estão em isolamento de contato por

KPC e VRE.

Como cuidados  de  conforto,  a  equipe  de  enfermagem mencionou  a  instalação  da

macronebulização a  3l/min nos  pacientes  com dispneia a  fim de saturar  as hemoglobinas

existentes. O auxílio aos pacientes em suas atividades como higiene oral e corporal a fim de

poupar  energia.  Avaliar  sinais  vitais,  atentando para pulso e  temperatura.  Na presença de

hipotermia,  cobrir  o  paciente  com  cobertor  ou  manta,  evitar  correntes  de  ar,  aquecer

extremidades com meias e luvas ou na ausência destes, realizar aquecimento passivo com

algodão ortopédico e atadura.

Além disso, avaliar nível de consciência e independentemente do seu estado manter as

grades do leito sempre elevadas para evitar quedas. Orientar o paciente a levantar do leito por

escalas a fim de evitar hipotensão postural. Atentar e registrar aceitação da dieta, já que esta é

fundamental para a reserva energética. 

A dor é uma sintomatologia comum no paciente onco-hematológico, por isso  cabe a

enfermagem aplicar  a  escala  de  dor  e  registrar  seu  valor,  bem como sua  característica  e

comunicar o achado ao médico para que o mesmo prescreva o analgésico adequado.

Foi relatado pelos membros da equipe de enfermagem, que a conversa e o estímulo a

jogos são atividades que dispersam a atenção do paciente com relação à dor. E participar junto

à  equipe  médica  a  persistência  da  dor  e  a  necessidade  de associar  outros  analgésicos.  A

administração de morfina subcutânea foi mencionada como um cuidado paliativo.

Devido à anemia, são pacientes que apresentam comumente fraqueza e fadiga e por

isso tendem a permanecerem por um período prolongado no leito e neste realizar algumas de

suas atividades diárias. Assim, como cuidados de conforto a equipe relatou a higiene íntima

quando as eliminações vesico-intestinais estão presentes; a troca diária da roupa de cama e na

presença de sujidade; mudança de decúbito de 2/2 horas; hidratação da pele com óleo ou

creme; tratamento de dermatites com aplicação de cavilon; instalação de macronebulização e
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cânula de guedel objetivando fornecer suporte respiratório; avaliação da dieta enteral, quanto

a alterações e fluxo de infusão, junto a nutricionista a fim de reduzir diarreia.

Foi observado que a  doença onco-hematológica é descoberta repentinamente e por

isso, causa fragilidade emocional, torna esses paciente sensíveis e insegurança quanto ao seu

prognóstico. Por isso, com relação ao apoio emocional, os membros da equipe de enfermagem

relataram que se deve observar o estado emocional e psicológico do paciente, atentando para a

fisionomia de dor, preocupação e tristeza. Como forma de diminuir a ansiedade gerada pelo

processo de hospitalização e tratamento, a conversa e o esclarecimento das dúvidas foram

levantados como fatores contribuintes a minimização da mesma. Foi mencionada também a

solicitação do apoio da equipe de psicólogos. 

O paciente onco-hematológico seja devido a própria doença como pela hospitalização

e tratamento, estão sujeitos a, infecção, sangramento, desnutrição, desidratação, desequilíbrio

hidroeletrolítico, lesões de pele, inclusive úlcera por pressão, fatores estes que interferem no

desenvolvimento de suas atividades de vida diárias. 

Cabe a enfermagem identificar e atuar precocemente nestes problemas e estimular os

pacientes  a  serem  coautores  desse  cuidado  orientando-os.  Portanto,  como  cuidado  de

orientação estão aqueles relacionados a dieta neutropênica para prevenção de verminoses e

estender essa orientação também aos familiares, já que estes precisam compreender o motivo

da dieta diferenciada ao paciente onco-hematológico, caso contrário trarão para o seu ente

adoecido internado, alimentos que podem oferecer riscos. 

Esta orientação deve estar relacionada também a realização da lavagem das mãos antes

das refeições, antes e após usar o banheiro e antes da higiene corporal. O uso de escova de

cerdas macias ou água bicarbonatada para higiene oral e escovação dos cabelos com pentes ou

escovas macias. A limpeza da unidade de internação é outro fator a ser orientado tanto para o

paciente, quanto para os funcionários da limpeza e até mesmo aos demais membros da equipe

de  enfermagem.  Orientá-los  que  a  sujidade  contribui  na  proliferação  de  microrganismos

patogênicos  e  que  por  isso,  devem-se  retirar  restos  alimentares  da  mesa  de  cabeceira  do

paciente,  higienizar  a  unidade de  internação com antisséptico apropriado e  antissepsia  do

material permanente com álcool a 70% ou troca do material quando transferência ou alta do

paciente. 

E orientar os pacientes para a alta hospitalar quanto a retornar ao hospital na presença

de febre, mal estar e fraqueza; o revezamento de pessoas quando familiares e amigos forem

visitá-lo em sua residência; evitar lugares fechados e contato com animais de estimação. Se

não  for  possível  evitar  lugares  fechados,  procurar  lugares  próximos  a  portas  e  janelas  e
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orientar também os familiares e amigos quando gripados a utilizar máscara no contato ao

paciente ou ainda se possível evitar esse contato. 

Nessa  perspectiva,  observa-se  que  o  cuidado  de  enfermagem aos  pacientes  onco-

hematológicos  deve ser  realizado de forma integral  e  que considere as  suas  necessidades

físicas,  biológicas,  sociais  e  emocionais,  visando  atendê-las  com qualidade,  minimizando

riscos e complicações em decorrência da doença, tratamento e hospitalização.

Como limitações da pesquisa têm-se a resposta demorada ou ausente por parte dos

membros  da  equipe  de  enfermagem no  retorno  do  protocolo  elaborado  e  fornecidos  aos

mesmos,  para  fins  de  sugestões,  exclusões  ou  acréscimos  ao  modelo  inicialmente

confeccionado. Por este motivo, houve adequação da pesquisa e modificação do método para

estudo  de  caso  a  qual  é  aplicável  apenas  ao  cenário  estudado,  ou  seja,  a  unidade  de

hematologia do HUAP.

Recomenda-se que novos estudos sejam realizados na área do cuidado de enfermagem

aos pacientes onco-hematológicos hospitalizados, principalmente aqueles que considerem a

prática  de  enfermagem  já  existente  no  setor.  É  possível,  a  construção  de  conhecimento

compartilhada entre os profissionais da assistência e o pesquisador na academia. Entretanto, é

necessário tempo, vontade de realização e de contribuição para a melhoria da qualidade da

assistência de enfermagem prestada por ambas às partes. Além disso, deve ser oferecida a

equipe  de  enfermagem  cursos  de  capacitação  e  qualificação  principalmente  na  área

hematológica, tendo em vista estimulá-los a construção de novos conhecimentos, ratificar os

já adquiridos e esclarecer possíveis dúvidas.

No tocante às contribuições, espero que o estudo possa contribuir com o aumento da

qualidade da assistência  de  enfermagem prestada,  que os  profissionais  de  enfermagem se

estimulem a realizar novas pesquisas, que frequentem cursos e palestras na área,  que seja

fonte de esclarecimento e contestação com o autor pelos acadêmicos de enfermagem e amplie

o conhecimento da enfermagem onco-hematológica. Que a proposta deste protocolo estimule

a elaboração de novos protocolos de cuidados que colaborem para a melhoria da qualidade da

assistência de enfermagem prestada e contribua para a redução dos riscos e das complicações

que estes pacientes estão sujeitos com a hospitalização e tratamento. 

Assim, tal estudo apresenta possibilidades para novas pesquisas que viabilizem uma

assistência de enfermagem organizada e sistematizada, que tenham como meta intervir nos

cuidados específicos ao paciente onco-hematológico e atendam a tais demandas com um olhar

cada vez mais específico, capacitado e que respeite a singularidade e a complexidade deste

paciente.  

124



128

 

“Nas grandes batalhas da vida, 

o primeiro passo para a vitória 

é o desejo de vencer”.

Mahatma Gandhi
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“A nossa maior glória 
não reside no fato de nunca cairmos, 
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mas sim em levantarmo-nos 
sempre depois de cada queda”.
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APÊNDICES

http://www.frasescurtas.com.br/2012/04/mensagens-e-frases-de-confucio.html


148

Apêndice A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Dados de identificação
Título  do  Projeto:  Atenção  integral  ao  cliente  onco-hematológico  hospitalizado:
implicações para o cuidado de enfermagem.
Pesquisador Responsável: Fátima Helena do Espírito Santo
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense
Telefones para contato: (21)98077109 – (21) 27043879

Paciente voluntário:___________________________________________________________
Idade: _____________ anos R.G. ________________________

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Atenção integral ao paciente
onco-hematológico  hospitalizado:  proposta  de  um  protocolo  de  cuidados  de
enfermagem”,  que  é  parte  do  projeto  de  pesquisa  “Atenção  integral  ao  cliente  onco-
hematológico  hospitalizado:  implicações  para  o  cuidado  de  enfermagem” de
responsabilidade  do  pesquisador  Fátima  Helena  do  Espírito  Santo.  Os  objetivos  são:
Caracterizar o perfil  dos membros da equipe de enfermagem que atuam na enfermaria de
hematologia  do  Hospital  Universitário  Antônio  Pedro  (HUAP);  Caracterizar  o  perfil  dos
pacientes  onco-hematológicos  hospitalizados  na  enfermaria  de  hematologia  do  HUAP;
Identificar  as  demandas  de  cuidado  dos  pacientes  onco-hematológicos  hospitalizados  na
enfermaria  de  hematologia  do  HUAP;  Descrever  os  cuidados  realizados  pela  equipe  de
enfermagem aos pacientes onco-hematológicos hospitalizados na enfermaria de hematologia
do  HUAP;  Elaborar  um  protocolo  de  cuidados  de  enfermagem  aos  pacientes  onco-
hematológicos hospitalizados na enfermaria de hematologia do HUAP, a partir dos relatos dos
membros  da  equipe  de  enfermagem.  Tem  como  justificativa  fornecer  subsídios  para  a
melhoria  da  qualidade  de  vida  e  minimizar  os  danos causados pela  hospitalização destes
clientes. 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 todas
as  informações  relacionadas  à  privacidade  da  pessoa  pela  qual  sou  responsável.  Este
documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito
da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador.

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________,
declaro ter sido informado e concordo com a participação, como voluntário, no projeto de
pesquisa acima descrito.

Niterói, _____ de ____________ de _______

     _______________________________             ___________________________________
(Participante)                    Fátima Helena do Espírito Santo

              (Responsável por obter o consentimento)
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___________________________________           ___________________________________
Testemunha                                                                      Testemunha

Apêndice B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Dados de identificação
Título  do  Projeto:  Atenção  integral  ao  cliente  onco-hematológico  hospitalizado:
implicações para o cuidado de enfermagem.
Pesquisador Responsável: Fátima Helena do Espírito Santo
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense
Telefones para contato: (21)98077109 – (21) 27043879

Membros da equipe de enfermagem:______________________________________________
Idade: _____________ anos R.G. ________________________

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Atenção integral ao paciente
onco-hematológico  hospitalizado:  proposta  de  um  protocolo  de  cuidados  de
enfermagem”,  que  é  parte  do  projeto  de  pesquisa  “Atenção  integral  ao  cliente  onco-
hematológico  hospitalizado:  implicações  para  o  cuidado  de  enfermagem” de
responsabilidade  do  pesquisador  Fátima  Helena  do  Espírito  Santo.  Os  objetivos  são:
Caracterizar o perfil  dos membros da equipe de enfermagem que atuam na enfermaria de
hematologia  do  Hospital  Universitário  Antônio  Pedro  (HUAP);  Caracterizar  o  perfil  dos
pacientes  onco-hematológicos  hospitalizados  na  enfermaria  de  hematologia  do  HUAP;
Identificar  as  demandas  de  cuidado  dos  pacientes  onco-hematológicos  hospitalizados  na
enfermaria  de  hematologia  do  HUAP;  Descrever  os  cuidados  realizados  pela  equipe  de
enfermagem aos pacientes onco-hematológicos hospitalizados na enfermaria de hematologia
do  HUAP;  Elaborar  um  protocolo  de  cuidados  de  enfermagem  aos  pacientes  onco-
hematológicos hospitalizados na enfermaria de hematologia do HUAP, a partir dos relatos dos
membros  da  equipe  de  enfermagem.  Tem  como  justificativa  fornecer  subsídios  para  a
melhoria  da  qualidade  de  vida  e  minimizar  os  danos causados pela  hospitalização destes
clientes. 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 todas
as  informações  relacionadas  à  privacidade  da  pessoa  pela  qual  sou  responsável.  Este
documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito
da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador.

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________,
declaro ter sido informado e concordo com a participação, como voluntário, no projeto de
pesquisa acima descrito.

Niterói, _____ de ____________ de _______

_____ ______________________________          ___________________________________
               (Participante)                    Fátima Helena do Espírito Santo

  (Responsável por obter o consentimento)
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___________________________________           ___________________________________
Testemunha                                                                      Testemunha

Apêndice C

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO

Data: fevereiro de 2013 a junho de 2013

 Estrutura física (ambiente)

 Dinâmica da clínica

 Abordagem do paciente

 Cuidado que a equipe de enfermagem realiza (procedimentos realizados)

 Como a equipe de enfermagem realiza o cuidado de enfermagem;

 Reação do paciente onco-hematológico ao cuidado de enfermagem prestado pelos 

membros da equipe;

Impressões do pesquisador:
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Apêndice D
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES ONCO-HEMATOLÓGICOS 
NOME (INICIAIS): PRONTUÁRIO:
SEXO FEMININO (1)                    MASCULINO (2)
IDADE
PROCEDÊNCIA
SITUAÇÃO
CONJUGAL

CASADO (1)     SOLTEIRO (2)      VIÚVO (3)          SEPARADO/DESQUITADO
(4)

FILHOS: Sim (1) QUANTOS? ____________                  Não (2)
COMPOSIÇÃO
FAMILIAR
MORA COM QUEM?
ESCOLARIDADE (1) ANALFABETO 

(2) NÍVEL FUND.: COMPLETO (1) INCOMPLETO (2)
(3) NÍVEL MÉDIO: COMPLETO (1) INCOMPLETO (2)
(4) NÍVEL SUPERIOR: COMPLETO (1) INCOMPLETO (2)

OCUPAÇÃO
PROFISSIONAL
RENDIMENTOS:

TIPO:

Sim (1)                                                          Não (2)
APOSENTADORIA (1)          PENSÃO (2)             EMPREGO (3)
OUTROS:

TEM CUIDADOR?
QUEM CUIDA?

Sim (1)     Não (2)
FAMÍLIA (1)        CUIDADOR FORMAL (2)

DIAGNOSTICO PRINCIPAL CID-10:
PATOLOGIA:

DIAGNÓSTICO(S) 
SECUNDÁRIO(S)

CID-10:
PATOLOGIA(S):

HOSPITALIZAÇÃO  NOS ÚLTIMOS 12
MESES?

Sim (1)     Não (2)         QUANTAS?

INTERNAÇÕES ANTERIORES QUANTAS?_____ MOTIVOS:

PERMANÊNCIA HOSPITALAR
INTERVALO  ENTRE  AS  DUAS
ÚLTIMAS ADMISSÕES
NÍVEL  DE  DEPENDÊNCIA  DOS
CUIDADOS DE ENFERMAGEM
Pontuação: ________

(   ) INDEPENDENTE
(   ) PARCIALMENTE DEPENDENTE
(   ) TOTALMENTE INDEPENDENTE

REGISTRO  DE  ORIENTAÇÃO  DE
ENFERMAGEM  PARA  ALTA
HOSPITALAR

Sim (1)     Não (2)

ACOMPANHAMENTO  EM  ALGUM
SERVIÇO DE SAÚDE

Sim (1)     Não (2)

QUAL É O SERVIÇO? 1 (1) UBS   
2 (2) PSF
3 (3) AMBULATÓRIO HOSPITALAR
4 (99) OUTRO:

SERVIÇOS  DE  SAÚDE  UTILIZADOS
ENTRE AS ADMISSÕES:

1  (1) SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA
2 (2) INTERNAÇÃO HOSPITALAR
3 (3) ATENDIMENTO DOMICILIAR
4 (99) OUTRO:

EXAMES LABORATORIAIS: 5 HEMOGLOBINA:
6 HEMATÓCRITO:
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7 NEUTRÓFILOS:
8 PLAQUETAS:

TRATAMENTO TERAPÊUTICO: 9 (1) QUIMIOTERAPIA
(2) RADIOTERAPIA
(3) TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
(99) OUTROS:
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Apêndice E

ROTEIRO DE ENTREVISTA – EQUIPE DE ENFERMAGEM

1- Dados de Identificação

Nome: 

Idade:                                              Sexo:  (  ) F        (   ) M

Estado Civil: 

Escolaridade:  (   ) Ensino Médio     

(   ) Ensino Superior Incompleto______________     

(   ) Ensino Superior Completo _______________ 

Função: 

Horário de trabalho: (   ) SD     (   ) SN  (   ) 12 x 60     (   ) 12 x 36

Regime de trabalho: (  ) concursado    (  ) contratado

Tempo de atuação: HUAP __________            Setor de hematologia:_____________

Trabalha em outro local: (   ) sim   (   ) não local/horário de trabalho:______________

Qualificação: pós-graduação (  ) Sim   (   ) Não, Qual? _______________

Possui algum curso na área de oncologia/hematologia: (   ) sim   (   ) não Qual? _______

2- Questões
 Para você que cuidados de enfermagem o paciente com leucemias e linfomas 
demanda? (desde a hospitalização, etapas do tratamento até a alta hospitalar).
Resposta: 

 Que cuidados de enfermagem você realiza no paciente onco-hematológico?
Resposta: 

 Como você realiza o cuidado de enfermagem para o paciente  onco-hematológico
hospitalizado?
Resposta:

 Para você o que é fundamental/necessário no cuidado de enfermagem ao paciente
com leucemia e linfoma hospitalizado?

Impressões do pesquisador:
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“guia-me com a tua verdade e ensina-me,
pois tu és Deus, meu Salvador,

e a minha esperança está em ti o tempo todo”.
Salmos 25:5

http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_25_5/
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Anexo C

HISTÓRICO DE ENFERMAGEM EM ADULTO
Fundamentado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas

Data da Admissão: ____/____/____
                                                              Hora: ____:____

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____________________________________________________________________
Registro:___________________       Enfermaria:________________       Leito:___________
Data de Nascimento:____/____/____        Idade: ______                            Sexo: (  )F (  )M 
Nacionalidade:__________________ Naturalidade: _________________ Raça:__________
Escolaridade:___________________                         Profissão:________________________
Diagnóstico clínico:__________________________________________________________

Procedência: (  )casa  (  )transferido  (  )emergência  (  ) outros________________________

Acompanhado: (  )Sim (  )Não  Quem?___________________________________________

PERCEPÇÕES E EXPECTATIVAS
Motivos da internação:

História Pregressa:

Conhecimento do paciente e familiar sobre a doença e o tratamento:
(  )Satisfatório  (  )Insatisfatório O quê?___________________________________________

Hábitos de vida:
Hábito de consulta médica periodicamente? (  )Sim (  )Não    Frequência:________________
Hábito de consulta odontológica periodicamente? (  )Sim (  )Não Frequência:_____________
Tabagismo: (  )Sim (  )Não        Consumo:_________________________________________
Etilismo:     (  )Sim (  )Não        Consumo:_________________________________________
Alergias:     (  )Sim (  )Não        Quais?___________________________________________
Medicações em uso: (  )Sim (  )Não Quais?________________________________________

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS

Percepção dos órgãos dos Sentidos
Alterações: (  )Não (  )Sim
(  )Visual (  )Auditiva (  )Dolorosa (  )Gustativa (  )Tátil (  )Olfativa

Cuidado corporal
Déficit prévio no auto cuidado: Higiene corporal  (  )Não (  )Sim
Cite:_______________________________________________________________________
Déficit prévio no auto cuidado: Higiene oral  (  )Não (  )Sim
Cite:__________________________________________________________________

Hábito de sono e repouso
Tem dificuldade para dormir? (  )Não (  )Sim Identifique: (  )Insônia (  )Sonambulismo
(  )Inverte dia com a noite (  )Medo noturno (  )Outros: ______________________________
O que dificulta interfere em seu hábito de sono?____________________________________

Nutrição e hidratação
Apetite: (  )Preservado (  )Diminuído  Motivo: _____________________________________
Hidratação: (  )Adequada (  )Inadequada   Quantidade/dia:____________________________
Déficit prévio no auto cuidado para alimentação/hidratação? (  )Sim (  )Não
Qual? ________________________________________________________________

Mecânica corporal/locomoção
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(  )Deambula  (  )Deambula com auxílio Qual?_________________ (  )Cadeirante

Exercícios e atividades físicas  
(  )Não pratica  (  )Pratica Qual?___________________________________________

Integridade física/cutâneo-mucosa
Integridade física preservada? (  )Sim (  )Não
Cite o comprometimento: _____________________________________________________
Integridade cutâneo-mucosa preservada? (  )Sim (  )Não
Cite o comprometimento: _____________________________________________________

Eliminação urinária
(  )Fluxo urinário adequado (  )Poliúria (  )Polaciúria (  )Nictúria (  )Tenesmo 
(  )Incontinência urinária (  )Disúria (  )Hematúria (  )Colúria  Outros: __________________
Déficit prévio no auto cuidado (  )Sim (  )Não
Qual?_________________________________________________________________

Eliminação intestinal
(  )Hábito regular __________ vezes /dia          (  )Hábito irregular _____________________
Déficit prévio no auto cuidado (  )Sim  (  )Não
Qual? ________________________________________________________________

Terapêutica
Segue alguma orientação relacionada à saúde? (  )Sim (  )Não
Observações:___________________________________________________________

Sexualidade   (  )Ativa   (  )Eventual   (  )Inexistente

Ambiente e abrigo

Saneamento básico: (  )Presente     (  )Ausente

Moradia:  (  ) Área urbana   (  )Área rural   Outros:__________________________________

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS

Segurança/Estado emocional:
(  )Calmo (  )Agitado (  )Alegre (  )Triste (  )Ansioso (  )Relato de medo (  )Agressivo 
(  )Outros___________________________________________________________________

Orientação no tempo e espaço:
(  )Orientado (  )Desorientado (  )Alerta (  )Sonolento (  )Agitado (  )Torporoso (  )Comatoso (  )Sedado (  )
Outros____________________________________________

Interação social (gregária/participação/amor):
Participação em atividades: (  )Sim (  )Não Qual:___________________________________
Integração com a família: (  )Sim (  ) Não Cite:_____________________________________
Pessoas de maior afinidade: _______________________________________________

Recreação/lazer/criatividade
(  )Televisão (  )Música (  )Computador (  )Revistas (  )Livros (  )Trabalhos manuais (  )Jogos
(  )Outros:__________________________________________________________________

Aprendizagem (educação para a saúde)
(  )Não comprometida
(  )Comprometida: cite:________________________________________________________
Auto-estima
(  )Não comprometida
(  )Comprometida: cite: _______________________________________________________
Auto-imagem
(  )Não comprometida
(  )Comprometida: cite: _______________________________________________________
Auto-realização
(  )Não comprometida
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(  )Comprometida: cite: _______________________________________________________
Liberdade
(  )Não comprometida
(  )Comprometida: cite: _______________________________________________________
Aceitação
(  )Não comprometida
(  )Comprometida: cite: __________________________________________________________________

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
Realiza alguma prática religiosa-espiritual? (  )Sim (  )Não
Qual? _____________________________________________________________________
Solicita algum acompanhamento religioso/espiritual? (  )Sim  (  )Não
Qual?______________________________________________________________________

EXAME FÍSICO

Nível de Consciência:
(  )Acordado      (  )Sonolento     (  )Torporoso     (  ) Coma Vigil      (  )Coma Profundo
Orientado quanto a:
(  )Tempo          (  )Espaço          (  )Pessoa 

Segurança emocional:
(  )Calmo          (  )Alegre           (  ) Triste           (  )Ansioso             (  )Depressivo 
Outros________________________________________________________

Sono e repouso:
(  )Adequado  (  )Inadequado        Motivo:_________________________________________

Regulação térmica:
(  )Afebril ____°C     (  )Subfebril _____°C     (  )Febril _____°C     (  )Hipotérmico _____°C

Coloração e hidratação da pele e das mucosas:
(  )Anictérico        (  )Ictérico _____ +/+4           (  )Acianótico       (  )Cianótico ______ +/+4
(  )Corado             (  )Hipocorado ____ +/+4      (  )Hidratado         (  )Hipohidratado _____ +/+4
Outros: 
__________________________________________________________________________________________

Cuidado corporal:
Higienização corporal: (  )Adequada  (  )Inadequada_________________________________
Higienização bucal: (  )Adequada   (  )Inadequada___________________________________

Cabeça, olhos, ouvido, nariz, garganta:
Pupilas: (  )Isocóricas (  )Anisocóricas (  )Miose (  )Midríase (  )Discóricas Diâmetro: ___ cm
Fotorreatividade pupilar: (  )Presente       (  )Ausente               (  )Lagoftalmia 
                                              (  )Nistagmo     (  )Ptose palpebral   (  )Amaurose _____________
(  )Edema palpebral ______________
(  )Otorragia (  )Otorréia (  )Aparelho auditivo
(  )Desvio de Septo _____     (  )Epistaxe      (  )SNE (SOE)     (  )SNG (SOG) 
(  )Prótese dentária
Outros:____________________________________________________________________

Nutrição:
Tipo: ___________________ Aceitação: (  )Adequada (  )Inadequada ___________________
Via: (  )VO     (  )Enteral     (  )Parenteral     Fluxo: _________ml/h       (  )Restrição hídrica
Tórax:
(  )Simétrico (  )Assimétrico: (  )Tonel ( )Peito de pombo (  )Pectus escavado (  )Cifoescoliose 
Outro: _______________________
Oxigenação:
Freqüência respiratória: _________ irpm 
(  )Eupneico                       (  )Taquipnéico                         (  )Bradipnéico                       (  )Dispnéico 
(  )Padrão Cheynestockes  (  )Padrão Kusmmaul               (  )Padrão Biot
Murmúrios Vesiculares:_____________________________________________________________
(  )Roncos ________   (  )Sibilos________   (  )Crepitações________   (  )Atrito pleural: ________
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(  )Ar ambiente
Dispositivos de assistência: (  )Cateter nasal _____l/min (  )Macronebulização _____l/min Micronebulizaçao 
______/_____h
Regulação vascular:
Freqüência cardíaca:______ bpm                             PA:_____ x _____ mmHg 
(  )Eucárdico       (  )Bradicárdico       (  )Taquicárdico
(  )Normotenso   (  )Hipotenso            (  )Hipertenso
Pulso: (  )Cheio (  )Filiforme (  )Rítmico (  )Arrítmico
Ausculta: (  )Bulhas Normofonéticas    (  )B3+    (  )B4+ 
Regulação abdominal:
(  )Normotenso Tenso (  )Globoso (  )Distendido (  )Ascítico Outros:_________________________
Ruídos hidroaéreos: (  )Presentes   (  )Diminuídos   (  )Hiperativos   (  )Ausentes
Timpanismo: (  )Presentes   (  )Diminuídos   (  )Ausentes
Abaulamentos/Visceromegalias: (  )Ausentes (  )Presentes: Local(is):_________________________
(  )Gastrostomia (  )Jejunostomia (  )Ileostomia
Genitálias:
(  )Integridade preservada (  )Integridade comprometida: cite: _______________________________
Eliminação urinária:
(  )Espontânea   (  )Estimulada: Volume: _________ml   Medicamento: _______________________
(  )Coletor (  )Fralda (  )SVD (  )SVA ____/ ____ h (  )Cistostomia ( )Nefrostomia (  )Ureterostomia
Quantidade:__________ Aspecto: (  )Fisiológico (  )Concentrado (  )Hematúria (  )Colúria (  )Piúria 
Outro:____________________
Balanço Hídrico: (  )Positivo  (  )Negativo __________   Intervalo de tempo: ________ horas
Eliminação Intestinal:
(  )Presente (  )Aspecto: (  )Consistente (  )Pastosa (  )Líquido-pastosa (  )Líquido 
Outros__________________________________
(  )Ausente    Há quantos dias:_____________ 
Conduta:_______________________________________________________________
(  )Colostomia:  Aspecto________________________________Quantidade___________ml
MMSS e MMII:
(  )Paresia________ (  )Plegia________ (  )Paraplegia (  )Tetraplegia (  )Parestesia
Edema:  (  )Ausente (  )Presente: local__________________________________________________
Perfusão Capilar: (  )Adequada (Até 3 seg) (  )Diminuída: local______________________________
Cianose Periférica: (  )Ausente (  )Presente: local_________________________________________
Integridade física (cutâneo-mucosa)
(  )Preservada (  )Comprometida:
Local (is)da(s) lesão(ões)/ Características da(s) lesão(ões)/ Curativo(s): 
___________________________________________________________________________________________
______
___________________________________________________________________________________________
______
Soluções em Infusão
Droga Infusão (gts/min) Acesso venoso

Tratamento Medicamentoso (quimioterapia e antibioticoterapia):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________

Glicemia capilar:
Horário Glicemia Insulinoterapia Horário Glicemia Insulinoterap

ia

Dispositivos de assistência:
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SNG N°: Narina: Dias: SNE: N° Narina: Dias:
CV
D

N°: Lúmem: Dias:

Acesso 
Venoso:

Tipo: Local: Dias: Aspecto:

Ocorrências durante o plantão:

Ações para o próximo turno:

Solicitações do paciente/ familiares:

Impressão do enfermeiro sobre o paciente/familiares

Enfermeiro / COREN
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