
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – LICENCIATURA 

 

 

CARLA NOGUEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITES E POSSIBLIDADES DO CUIDADO DE ENFERMAGEM AO CLIENTE EM 

QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

 2011 



CARLA NOGUEIRA 

 

 

 

 

 

LIMITES E POSSIBLIDADES DO CUIDADO DE ENFERMAGEM AO CLIENTE EM 

QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a 
Coordenação de Graduação em Enfermagem e 
Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense, 
como requisito parcial para obtenção do título de 
Enfermeiro e Licenciado em Enfermagem. 

 

 

 

ORIENTADOR: PROFª DR.FÁTIMA HELENA DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N 778       Nogueira, Carla. 

Limites e possibilidades do cuidado de enfermagem ao 
cliente em quimioterapia antineoplásica : uma revisão 
integrativa / Carla Nogueira. – Niterói: [s.n.], 2011.     

  111 f.  

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, 2011. 
Orientador: Profª. Fátima Helena do Espírito Santo. 

1. Enfermagem oncológica. 2. Quimioterapia. 3. 
Cuidados de enfermagem. 4. Enfermagem. I. Título. 
      

CDD 610.736 



CARLA NOGUEIRA 

 

LIMITES E POSSIBILIDADES DO CUIDADO DE ENFERMAGEM AO CLIENTE EM 

QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a 
Coordenação de Graduação em Enfermagem e 
Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense, 
como requisito parcial para obtenção do título de 
Enfermeiro e Licenciado em Enfermagem. 

Aprovado em 06 de dezembro de 2011 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

__________________________________________________________ 

Prof.ª Dr. Fátima Helena do Espírito Santo - Orientador 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

______________________________________________________________ 

Enf. Ms. Alcione Linhares - 1° examinador 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 

 

______________________________________________________________ 

Enf. Ms. Sabrina Ayd Pereira José - 2° Examinador 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 



RESUMO 

 

O câncer é uma das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT´s) que mais tem atingido a 
população nos últimos anos, com repercussões diretas no cotidiano do indivíduo devido à 
evolução da doença e ao tratamento que demandam intervenções de cuidado da equipe de 
saúde e, em especial da Enfermagem tanto ao cliente quando aos seus familiares. A 
quimioterapia antineoplásica vem sendo a terapêutica mais importante e promissora para 
combate do câncer atuando de forma sistêmica contrastando com a cirurgia e a radioterapia, 
cuja atuação é localizada. Assim, considerando que a quimioterapia antineoplásica é uma 
modalidade de tratamento que gera inúmeras consequências físicas e psicológicas e que esses 
clientes vivenciam mudanças na sua rotina e apresentam necessidades especificas, este estudo 
tem como objetivos: descrever as necessidades do cliente em Quimioterapia Antineoplásica e 
discutir as perspectivas do cuidado de enfermagem a esses clientes. Trata-se de uma Revisão 
integrativa da Literatura com a finalidade de responder os objetivos do estudo. O 
levantamento bibliográfico foi realizado na base de dados Biblioteca Virtual da Saúde e 
Scielo, em artigos publicados em periódicos nacionais nos últimos 10 anos, utilizando como 
descritores: Enfermagem Oncológica, Enfermagem, Cliente e Qumioterapia e como critérios 
de inclusão artigos em português cujo foco abordasse o cliente em tratamento quimioterápico 
e exclusão que estivesse em outro idioma.  Foram identificados 43 artigos, dos quais foram 
selecionados 40 para compor o estudo. Após leitura detalhada dos artigos selecionados os 
resultados apontaram através do instrumento elaborado por URSI, e depois organizados 
emergindo 3 categorias : Vivência do câncer e quimioterapia; Necessidades do cliente; 
Perspectivas do cuidado pela enfermagem. Os temas abordados são referentes à valorização 
do vínculo entre clientes e enfermeiros, baseados numa relação dialógica, além da 
participação da família, estratégias de auto cuidado para minimização dos efeitos colaterais da 
quimioterapia, através da avaliação da qualidade de vida e atenção para o ambiente que estes 
recebem os quimioterápicos. Concluiu-se que a preocupação com o cliente em quimioterapia 
tem sido abordada pelos enfermeiros na prática clínica. Publicar artigos, abordando problemas 
vivenciados na assistência auxilia a todos saberem um pouco mais e compartilhar seus 
conhecimentos. Além disso, nota-se a importância da relação entre enfermeiro e cliente mais 
próxima facilitando o enfrentamento deste em continuar o tratamento e como forma de 
minimizar o impacto negativo do câncer e o mal-estar gerado pela toxicidade dos fármacos. 

 
Descritores: Enfermagem Oncológica, Enfermagem, Quimioterapia, Cuidados de 
Enfermagem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ABSTRACT 
 

 
Cancer is one of chronic noncommunicable diseases (NCD's) that has most affected the 
population in recent years, with direct repercussions on the individual's daily life due to 
disease progression and treatment interventions that require health care team and Nursing in 
particular both the client when their families. The cancer chemotherapy has been the most 
important and promising treatment for fighting cancer acting systemically as opposed to 
surgery and radiotherapy, whose work is located. Thus, considering that cancer chemotherapy 
is a treatment modality that creates numerous physical and psychological consequences and 
that these customers experience changes in their routine and have specific needs, this study 
aims to describe the client's needs in cancer chemotherapy and discuss the perspectives of 
nursing care to these clients. It is an integrative literature review in order to meet the study 
objectives. The bibliographic research was conducted in the database of the Virtual Health 
Library and Scielo in articles published in national journals in the last 10 years, using as 
descriptors: Oncology Nursing, Nursing, and how client and Qumioterapia inclusion criteria 
articles focused approached in Portuguese the client on chemotherapy and exclusion that was 
in another language. We identified 43 articles, 40 of which were selected to compose the 
study. After detailed reading of the articles pointed out the results using the instrument 
developed by URSI, and then emerging organized three categories: Experience of cancer and 
chemotherapy Customer needs and perspectives of care by nurses. The themes are related to 
the valuation of the bond between clients and nurses, based on a dialogical relationship, as 
well as family involvement, self-care strategies for minimizing the side effects of 
chemotherapy, by evaluating the quality of life and care for the environment they receive 
chemotherapy. It was concluded that concern about the customer in chemotherapy has been 
addressed by nurses in clinical practice. Publish articles, addressing the problems experienced 
in the care helps everyone to know a little more and share their knowledge. Also, note the 
importance of the relationship between nurse and client closer facilitating face to continue this 
treatment and as a way to minimize the negative impact of cancer and discomfort generated 
by drug toxicity. 
 
Keywords: Oncology Nursing, Nursing, Chemotherapy, Nursing Care 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

A Motivação para o Tema 

 

O interesse para este estudo surgiu a partir de uma experiência muito próxima na área 

de Oncologia. No ano de 2005, conheci um lindo capixaba de sorriso contagiante e olhar 

envolvente. Foi logo paixão à primeira vista, porém uma inquietação no meu peito surgiu a 

partir do momento em que soube que a causa da amputação da sua perna direita fora um tipo 

de câncer raro, chamado Osteossarcoma que, naquela época para mim, se tratava de um 

câncer desconhecido. 

Como já era técnica de enfermagem e tinha algum entendimento sobre o câncer, tentei 

me afastar quando descobri que o prognóstico era ruim com sobrevida na maioria dos casos 

de cinco anos. Mas, o fato de ter um sentimento me fez acreditar que seria possível a sua cura 

ou mesmo se ele partisse proporcionaria os momentos mais felizes enquanto vivesse. Seis 

meses depois veio à notícia da metástase pulmonar com nódulos no hilo sem chances de fazer 

exérese, ou seja, o tratamento seria somente clínico. 

Então, a partir daí, vivenciei a experiência de um tratamento oncológico, acompanhei 

os ciclos de quimioterapia, ajudava-o a enfrentar as reações adversas ele referia muito mal 

estar. A ciclofosfamida o deixava com muita intolerância alimentar e, às vezes ele apresentava 

episódios de febre, fadiga, vômitos. Lidar com isto era muito difícil para ele, um jovem de 23 

anos está em idade produtiva e retirá-lo do ambiente de trabalho interferia muito na sua auto-

estima. 

Viver esta experiência do tratamento oncológico, principalmente na terapêutica da 

quimioterapia me despertava interesse em pesquisar sobre este tema, na expectativa de ajudar 

o enfrentamento para ele.  

E, por isto, fiz o concurso de 2005 para o quadro de técnico de Enfermagem no 

Instituto Nacional de Câncer. Assim, para minha surpresa, fui aprovada dentro do número de 
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vagas e, no início de 2007, recebi o telegrama de convocação do Ministério da Saúde para 

tomar posse do cargo. E óbvio que fiquei muito feliz, pois começaria a caminhada para a 

conquista de um sonho. Mas não durou muito tempo soube que as coisas não caminhavam 

bem para meu amor, a doença avançou e o tratamento passou a ser paliativo, os tumores 

haviam tomado conta do tórax, apresentando comprometimento cardíaco e acometido outros 

ossos. Muito abalada e angustiada por perceber que perderia alguém que amava muito, assinei 

o termo de desistência do concurso acreditando que não seria capaz de lidar mais com esta 

clientela e, em junho do mesmo ano ele veio a falecer. 

Durante a vida acadêmica no curso de graduação, voltei a estudar mais sobre o cliente 

oncológico, visto que este tema faz parte do currículo do Curso. Assim, em 2010 me 

matriculei na disciplina optativa “Estudos em Oncologia” e me identifiquei muito com os 

assuntos abordados, principalmente, com a aula de Enfermagem em Quimioterapia. Hoje 

percebo que quero isso para minha vida profissional e toda a dedicação será voltada para 

facilitar o cuidado ao cliente com diagnóstico de câncer em tratamento quimioterápico na 

premissa de melhorar a qualidade de vida dos clientes.  

 

O Tema e sua Contextualização 

 

A atuação do enfermeiro oncológico envolve conhecimentos complexos no 

desenvolvimento da sua prática e este conhecimento está aliado à prática das relações 

interpessoais visando facilitar o enfrentamento do indivíduo no processo de saúde-doença 

bem como as repercussões do tratamento no seu cotidiano. 

Podemos definir o câncer como uma doença responsável pela alteração no transcurso 

da divisão celular e capaz de invadir estruturas orgânicas adjacentes do sítio primário. O 

tratamento inicia-se após o diagnóstico e o estadiamento do tumor, através de análise 

confirmada por exames anátomo-patológico. Logo, é implementado o plano terapêutico, 

considerando primordialmente o estado geral do doente e os protocolos de tratamento 

existentes que podem incluir: cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, 

transplante de medula óssea, dentre outros (INCA1

                                                 
1 BRASIL. Ministério da Saúde; Instituto Nacional Câncer. Ações de Enfermagem  para o controle do câncer: 
uma proposta de integração ensino-serviço. 2 sd Ed. Rio de Janeiro: INCA;2002  

, 2002 apud FERREIRA; SCARPA; 

SILVA, 2008). 
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Portanto, o tratamento quimioterápico tem a finalidade de controlar o crescimento do 

tumor primário ou erradicação e controle de metástases. Porém, esses medicamentos não 

atuam somente nas células acometidas por neoplasia, agridem também células normais que 

possuem rápida proliferação por conta da alta atividade mitótica e ciclo celular curto. Tais 

reações adversas acometem mais comumente o trato gastrointestinal, sistema hematopoiético, 

sistema tegumentar e sistema urinário. Além das alterações psicológicas ocasionadas pela 

mudança na auto- imagem e sensação de mal-estar gerada pela quimioterapia faz com que 

estes se sintam incapaz de concluir o tratamento (BONASSA, 2000). 

Nesse ponto de vista é possível afirmar que a notícia de realizar tratamento com este 

tipo de fármaco, torna o cliente vulnerável e, muitos encaram a quimioterapia como um fator 

estressante, apesar de compreenderem a sua importância para alcançar a cura. O indivíduo não 

enfrentando satisfatoriamente no primeiro contato com a terapêutica quimioterápica poderá 

sofrer piora dos efeitos colaterais refletindo em complicações na nas doses subseqüentes. 

A atuação do enfermeiro neste contexto é promover ao cliente um entendimento 

detalhado sobre sua condição de saúde e doença maximizando oportunidades de recuperação 

e manutenção de sua saúde. Além de esclarecer dúvidas quanto a terapêutica, já que muitos 

detém idéias pré concebidas, como o câncer sendo uma doença incurável e que o tratamento 

na maioria das vezes só irá prolongar os seus dias de vida. 

Os locais comumente utilizados para administração dos fármacos são: o hospital, na 

clínica ou no domicílio por via tópica, oral, intravenosa, intramuscular, subcutânea, arterial, 

intracavitária e intratecal. A seleção da via de administração dependerá do tipo de agente, 

dose necessária, localização e extensão do tumor que será tratado (SMELTZER & BARE, 

2005).  

Segundo o Manual de Sistemas de Informação Hospitalares do Sistema Único de 

Saúde (SIH-SUS) a quimioterapia deverá ser realizada em regime ambulatorial, salvo nos 

casos de impossibilidade para o acompanhamento ambulatorial, a internação será autorizada 

após justificativa técnica do médico assistente (BRASIL, 2005). 

Como visto na maioria das vezes o tratamento é ambulatorial, e neste cenário o 

contato com o enfermeiro acaba sendo breve, visto que a proximidade entre este profissional e 

cliente é bem curta. Portanto, alguns clientes retornam ao seu domicílio com muitas dúvidas 

sobre a doença e tratamento, devido ao quantitativo de informações que foram passadas pelos 

profissionais quanto a finalidade do tratamento, prognóstico da doença e os efeitos colaterais 

comuns a quimioterapia.  



 
 

 

16 

Destacamos então que o cuidar do cliente na oncologia, especificamente na 

quimioterapia é preciso: conhecer, saber o que o outro necessita e como podemos ajudá-lo 

nesse processo. A partir daí, o enfermeiro ao cuidar deste cliente desenvolve medidas 

facilitadoras, vindo contribuir para o enfrentamento deste processo e na manutenção da 

qualidade de vida. Uma das medidas é atender a necessidade de informação sobre as 

condições de saúde, a sua aceitação e orientações de auto cuidado específico para quem está 

realizando tratamento quimioterápico fazendo parte do processo educativo desenvolvido à 

esta clientela. 

De acordo com George et. al (2000), o enfermeiro é capaz de ser “(...) um agente de 

mudanças: que através das atividades de Enfermagem, visa encontrar relações entre o 

homem e ambiente no processo vital. Ainda incorpora novos conhecimentos e processo 

institucional para encontrar uma maneira de ação (...)”. 

Podemos dizer que o enfermeiro contribui para a educação efetiva iniciando 

primeiramente a avaliação das necessidades de aprendizagem dos clientes e familiares. 

Indicando não apenas o que deve ser elaborado, mas a melhor forma de garantir o 

aprendizado para este indivíduo, que é o sujeito neste processo. 

Entendemos que o cuidado ao cliente oncológico deve ser baseado na inserção deste 

como pessoa em sua totalidade e não vê-lo com o rótulo de alguém com câncer. A reflexão 

deste estudo baseia-se na premissa de que o cuidado passa a ser mais humanizado quando está 

direcionado às necessidades experimentadas pelos clientes no transcurso da doença e 

terapêutica. 

 

Questões Norteadoras 

 Quais as orientações que o cliente deve receber do enfermeiro durante a Quimioterapia 

Antineoplásica ? 

 As necessidades do cliente em Quimioterapia Antineoplásica e as perspectivas do 

cuidado do enfermeiro para esses clientes? 

 

Objetivos 

 Descrever as necessidades do cliente em Quimioterapia Antineoplásica; 

 Discutir as perspectivas do cuidado de enfermagem a esses clientes preconizados na 

literatura. 
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Justificativa 

 De acordo com a estimativa de incidências do câncer em 2010 totalizaram 143.450 

casos novos no Brasil (BRASIL, 2009). Nos últimos dez anos, muitos investimentos foram 

voltados para o tratamento e pesquisa para facilitar o manejo do cliente oncológico. Somente 

em 2009, foram gastos R$ 1,4 bilhão para o atendimento de quimioterapia e radioterapia na 

rede pública. Em 1999 - quando o atual formato de procedimentos oncológicos foi implantado 

– foram investidos R$ 470,5 milhões. A previsão do governo federal é que, com os 

investimentos anunciados hoje, os recursos aplicados em 2011 ultrapassem os R$ 2 bilhões 

(DATASUS, 2010). 

Por conta da complexidade em alguns tipos de câncer e pelos efeitos tóxicos das 

drogas citostáticas as complicações de agravo à saúde são vistas principalmente de caráter 

físico, passando este indivíduo a necessitar de cuidados permanentes dos profissionais da 

saúde. O número de internações por neoplasias malignas somente no mês de fevereiro de 

2011 totalizaram em 47.301( BRASIL,2011). 

Assim, é oportuno salientar que os efeitos colaterais ou adversos decorrentes da 

quimioterapia relacionam-se a não - especificidade destes agentes. Tais efeitos ocorrem 

predominantemente sobre as células do tecido hematopoiético, germinativo, do folículo piloso 

e do epitélio de revestimento do trato gastrintestinal. Outros órgãos também afetados, em 

maior ou menor grau, de forma precoce ou tardia, aguda ou crônica, podendo ser de caráter 

cumulativo e irreversível. Muitas vezes, mesmo em doses terapêuticas, a quimioterapia pode 

ocasionar grandes toxicidades, principalmente aquelas relacionadas a auto imagem como a 

alopecia (SANTOS,2009). Isto gera grande impacto emocional nos clientes porque passam a 

serem identificados como portadores de câncer.  

O papel do enfermeiro figura-se em ações diretas ao cliente, como conhecimento dos 

quimioterápicos e seus mecanismos de ação, administração destes, as reações adversas 

relacionado ao tipo do quimioterápico e, viabilizando uma visão humanística no âmbito do 

cotidiano assistencial. O enfermeiro atua como educador colaborando para o sucesso do 

tratamento e a reintegração do paciente ao seu cotidiano com ações voltadas para a educação 

em saúde (ALCÂNTARA, 2008). 

A avaliação frequente desta clientela é de suma importância permitindo ao enfermeiro 

a identificação de tolerância e resposta ao tratamento, além de auxiliar na definição do 

aprazamento da terapêutica empregada propiciando atendimento de acordo com as 

necessidades do cliente e familiares mantendo contato freqüente para esclarecimento de 
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dúvidas e elaborando as intervenções de enfermagem. O enfermeiro atua como educador, com 

o objetivo de colaborar para o sucesso do tratamento e a reintegração do paciente ao seu 

cotidiano com ações voltadas para a educação em saúde 

Seguindo nesta reflexão, podemos dizer que o enfermeiro minimiza os efeitos 

adversos através de orientações relacionadas ao auto cuidado, como aumento da ingestão 

hídrica, alimentação balanceada e fracionada e diminuindo o consumo de frituras e enlatados. 

A teoria do auto cuidado descrito por Orem descreve a importância deste no processo 

terapêutico onde a enfermagem determina a razão pela qual um cliente é incapaz de satisfazer 

essas necessidades, o que precisa ser feito para capacitar o cliente e satisfazê-las e quanto de 

auto cuidado o cliente é capaz de realizar (POTTER & PERRY, 2009, p.50) 

Ajudar estes clientes implica em: agir ou fazer para o outro; guiar para o outro; apoiar 

o outro; promover um ambiente que promova o crescimento pessoal, sendo capaz de 

satisfazer demandas futuras ou atuais de ação, ensinando o outro. 

 

Relevância do estudo 

Espera-se que este estudo contribua para a prática, na perspectiva de desenvolvimento 

habilidades efetivas na assistência ao cliente diminuindo complicações da doença e a 

terapêutica oncológica. O encorajamento deste implica no enfrentamento do processo saúde-

doença e logo manutenção da qualidade de vida. 

No campo da pesquisa, ampliar o conhecimento da atenção oncológica que se trata de 

uma área complexa e despertar novos estudos voltados para prevenção do câncer, diagnóstico 

precoce e manejo clínico do tratamento. 

Para o ensino, o tema ainda necessita ser mais abordado na formação acadêmica do 

enfermeiro e nas demais áreas de saúde, visto que a incidência do câncer tem aumentado 

devido à exposição maior da população a agentes carcinógenos e a precariedade de estudos 

voltados para a prevenção do câncer. Além de assegurar a qualidade das orientações de 

enfermagem fornecidas aos clientes com câncer submetidos ao tratamento quimioterápico e 

servindo como fonte de consulta para os alunos de graduação e pós-graduação em 

Enfermagem e nas demais áreas de saúde. 



19 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Epidemiologia do Câncer  

 

O câncer é uma das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT´s) que mais tem atingido 

a população nos últimos anos, levando a repercussões diretas no cotidiano do indivíduo devido as 

complicações referente o crescimento da célula mutagênica e as intervenções do tratamento que 

geram efeitos colaterais interferindo negativamente na qualidade de vida. 

A incidência do câncer vem aumentando continuamente no Brasil e no mundo, 

acompanhando o ritmo do envelhecimento populacional decorrente do aumento da expectativa de 

vida, com influência das grandes transformações globais das últimas décadas, que geraram 

mudanças na situação de saúde dos povos devido à urbanização acelerada, modelos novos de vida 

e padrões de consumo (BRASIL, 2006).  

Devido ao contínuo aumento, face à sua magnitude, esta patologia caracteriza-se como 

um grande problema de saúde pública. Portanto, merece devida atenção quanto a avaliação e 

comparação das ocorrências dos principais tipos de neoplasias, abordando temas estratégicos à 

luz da evidência científica atual e análise das ações previstas na política de controle do câncer. 

Frente a sua magnitude em relação a morbimortalidade destacamos que: 
O câncer é responsável por mais de 12% de todas as causas de óbito no mundo: mais de 7 
milhões de pessoas morrem anualmente da doença. Como a esperança de vida no planeta tem 
melhorado gradativamente, a incidência de câncer, estimada em 2002 em 11 milhões de casos 
novos, alcançará mais de 15 milhões em 2020. Esta previsão, feita em 2005, é da International 
Union Against Cancer (UICC) ( INCA,2008 p.157). 
 

O impacto global do câncer mantém-se crescente a cada década. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) estimou que, no ano 2030, podem-se esperar 27 milhões de casos incidentes de 

câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer. 

O maior efeito desse aumento vai incidir em países de baixa e média renda. (INCA, 2011 p.25) 
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Acredita-se que este percentual tão alto de óbitos decorrentes do câncer esteja relacionado 

à maior exposição dos indivíduos a agentes cancerígenos. Atualmente, os padrões de vida 

adotados no trabalho, nutrição e consumo em geral expõem os indivíduos a fatores ambientais 

mais agressivos, relacionados a agentes químicos, físicos e biológicos resultantes do processo de 

aceleração das indústrias (INCA, 2008). 

 Segundo o Instituto Nacional de Câncer, um terço da incidência mundial de câncer 

poderia ser prevenido com estratégias que viabilizem a manutenção e promoção da saúde (INCA, 

2009). Algumas das medidas para prevenção estão relacionadas ao estilo de vida do indivíduo 

como: adoção de hábitos saudáveis como a prática regular de exercícios físicos e alimentação 

saudável, rica em fibras, vegetais e frutas (TOSCANO, COELHO, ABREU, LOGRADO e 

FONTES, 2008). 

Rossit (2000 apud Alcantara, 2008)2

                                                 
2 ROSSIT, A., CONFORTI-FROES, N.D.T. Suscetibilidade genética, biometabolismo e câncer. Revista da Sociedade Brasileira 
de Cancerologia, v.46, n.1, 2000. 

 ressalta que estratégias para o controle do câncer  

são voltadas para  a  detecção precoce cujo principal objetivo são ações de saúde preconizadas 

nessa área. A identificação de lesões precursoras ou do câncer em estágios iniciais mostra-se uma 

estratégia favorável para o êxito do tratamento oncológico.  Sabe-se que a suscetibilidade 

individual é reconhecida como importante fator que influencia este processo de doença.  

Outras medidas preventivas necessitam ser implementadas pelos gestores públicos para 

reduzir a carga do câncer, como, por exemplo, o controle do tabagismo, contra os cânceres 

relacionados ao consumo do tabaco, e a vacinação para hepatite, prevenindo o câncer do fígado. 

Portanto, a inserção de recursos voltados para a prevenção e o controle do câncer precisa adquirir 

o mesmo foco das áreas assistenciais. Caso contrário, quando o número de casos novos 

aumentarem de forma rápida, não haverá recursos suficientes para suprir as necessidades de 

diagnóstico, tratamento e manejo dos sinais e sintomas. Senão cada vez mais pessoas terão câncer 

e  aumentando o risco de morrerem prematuramente. As consequências poderão ser devastadoras 

nos aspectos sociais e econômicos. O câncer pode representar num grande obstáculo no 

crescimento socioeconômico em países emergentes como o Brasil (INCA, 2011. 

Brasil (2005) destaca que as estratégias utilizadas para a detecção precoce do câncer 

incluem rastreamento e diagnóstico precoce, sendo: 
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O rastreamento prevê ações organizadas que envolvem o uso de testes simples aplicados 
a determinados grupos populacionais, com a finalidade de identificar lesões pré-
cancerígenas ou cancerígenas em estádio inicial em indivíduos com doença 
assintomática. O diagnóstico precoce inclui ações de detecção de lesões em fases iniciais 
a partir de sintomas e/ou sinais clínicos.Para tanto, é importante que a população em 
geral e os profissionais de saúde reconheçam os sinais de alarme para o câncer, como 
nódulos, febre contínua, feridas que não cicatrizam, indigestão constante e rouquidão 
crônica,antes dos sintomas que caracterizem lesões mais avançadas, como 
sangramento,obstrução de vias intestinais ou respiratórias e dor (ibid,p.85) 
 

 

Porém, os recursos direcionados ainda são precários quanto ao desenvolvimento de 

estratégias de prevenção.  Um exemplo disto é que de acordo com a Estimativa 2010- Incidência 

do Câncer em 2008: 
a IARC/OMS estimou que ocorreriam 12,4 milhões de casos novos e 7,6 milhões de óbitos 
por câncer no mundo. Destes, os mais incidentes foram o câncer de pulmão (1,52 milhões 
de casos novos), mama (1,29 milhões) e cólon e reto (1,15 milhões). Devido ao mau 
prognóstico, o câncer de pulmão foi a principal causa de morte (1,31 milhões), seguido pelo 
câncer de estômago (780 mil óbitos) e pelo câncer de fígado (699 mil óbitos). Para América 
do Sul, Central e Caribe, estimou-se em 2008 cerca de um milhão de casos novos de câncer 
e 589 mil óbitos (INCA , 2009 p.23) 

 

Percebe-se que o perfil epidemiológico destes últimos anos, só vem aumentando. Abaixo 

na Figura 1 e Quadro1 estão descritos os tipos de câncer mais incidentes e a estimativa para 2012 

e 2013. 

 

Figura 1. Estimativas para o ano 2012 de número de casos novos por câncer, em homens e 

mulheres, segundo localização primária. 

Fonte: INCA. Estimativa 2012. Incidência do Câncer no Brasil, 2011. Disponível em: 
www.inca.gov.br/estimativa/2012/estimativa20122111.pdf 
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Ainda a mesma publicação descreve que é esperado um total de 257.870 casos novos para 

o sexo masculino e 260.640 para o sexo feminino. Confirma-se a estimativa que o câncer da pele 

do tipo não melanoma (134 mil casos novos) será o mais incidente na população brasileira, 

seguido pelos tumores de próstata (60 mil), mama feminina (53 mil), cólon e reto (30 mil), 

pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e colo do útero (18 mil) 

 

Quadro 1- Tipos de câncer mais incidentes por localização primária e estados , exceto de 

pele não- melanoma. 

 
Fonte: INCA. Estimativa 2012. Incidência do Câncer no Brasil, 2011. Disponível em: 

www.inca.gov.br/estimativa/2012/estimativa20122111.pdf 
 

No surgimento da doença maligna, o manejo e tratamento adequados propiciam ao 

indivíduo maior tempo de vida sem as complicações do câncer e sem interferir no seu cotidiano. 

No contexto da epidemiologia este período livre dos sintomas do câncer é caracterizado como 
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sobrevida. Sua definição refere-se à ligação entre incidência e dados de mortalidade, com a 

observação ao longo do tempo do indivíduo acometido por câncer e o valor em números da 

probabilidade destes indivíduos morrerem por complicações da doença (OTTO, 2002). 

A sobrevida relativa média do indivíduo com câncer é fortemente influenciada pelas 

características do tumor relacionado à malignidade, na possibilidade maior ou menor tempo de 

um diagnóstico precoce e existência de tratamento eficaz.  
 
A sobrevida esperada é de aproximadamente 50% em cinco anos, de acordo com a 
literatura existente. Em estudos de pacientes atendidos no INCA para os tumores de 
mama, taxa de sobrevida geral, em cinco anos, foi de 52% nos estádios in situ e IIA, de 
80%; no estádio IIB, de 70%; no estádio IIIA, de 50%; no IIIB, 32 % e no estádio IV, 
5%. Para os tumores de intestino, a taxa de sobrevida geral, em cinco anos, foi de 46% - 
no estádio I, de 89%; no II, de 80 %; no III de 39 %; e no estádio IV, de 5% . Para os 
tumores de próstata, a taxa de sobrevida geral, em cinco anos, foi de 51%- nos estádios 
A1  a B2, de 90%; C1 e C2, 45%; no D1, de 50%; e , no estádio D2, de 
39%.(INCA,2008, p. 42-43): 

 

Um dos fatores que influencia fortemente a sobrevida é a extensão da doença no momento 

do diagnóstico. A extensão comumente é avaliada pelo estadiamento do tumor nesta fase, 

quando, se dá o início do tratamento adequado e preconizado para cada tipo de câncer, seja 

cirúrgico e/ou clínico, associado ou sem radio/quimioterapia. Internacionalmente, utiliza-se a 

Classificação dos Tumores Malignos (TNM) para avaliar a extensão de cada tipo de câncer 

(BRASIL, 2005). 

 Apesar da existência de vários sistemas de classificação de neoplasias avaliando o tipo 

celular e área de extensão, o sistema TNM (Classificação dos Tumores Malignos) é o mais 

utilizado. Este sistema descreve a extensão anatômica da doença com base na avaliação de três 

componentes sendo o T referente à extensão do tumor primário, N a presença e extensão de 

metástases em linfonodos regionais e M presença de metástase a distância. Avaliando cada fator, 

as variações são consideradas para cada tumor primário como TX, TO, Tis, e T1 a T4); referente 

ao comprometimento dos linfonodos regionais que vai de N0 a N3, e quanto as metástases são 

MX, M0 e M1(BRASIL, 2004). 

Ainda, enfatizamos a importância da utilização de um sistema de classificação 

contribuindo para: auxiliar o médico no planejamento do tratamento; indicação de prognóstico; 

avaliar os resultados do tratamento, facilitar a troca de informações entre os centros de tratamento 

e contribuir para a pesquisa. 
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Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) 

 

O câncer é um problema de saúde pública, sendo a segunda causa de morte por doença no 

Brasil. De acordo com a legislação do Sistema Ùnico de Saúde (SUS) a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 2003). 

No intuito de desenvolver estratégias para ações integradas para controle do câncer, o 

Ministério da Saúde  instituiu através de portaria a Política Nacional de Atenção Oncológica 

implementando ações de Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e 

Cuidados Paliativos, a ser prestada pelas três esferas de gestão. Esta deve ser organizada e 

articulada com o Ministério da Saúde e com as Secretarias de Saúde dos estados e municípios 

(CONASS, 2005). 

À Política em questão deve ser constituída a partir dos seguintes componentes na sua 

aplicabilidade: Promoção e Vigilância em Saúde; Atenção Básica; Média e 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 (ibid).Além de ampliar a cobertura com assistência 

qualificada conforme os princípios de universalidade, integralidade e humanização.  

As proposições desta Política estão em consonância com o ideário do SUS em constituir 

um modelo assistencial intencionado na melhoria da qualidade de vida, através do investimento 

na promoção, proteção e recuperação da saúde. As estratégias do rastreamento dos cânceres do 

colo do útero e mama tem sido a linha de frente do processo de estruturação da rede assistencial 

(PARADA et al , 2008). 

 

Fisiopatologia e Classificação 

 

Devido à exposição do homem a vários fatores carcinogênicos ,os efeitos aditivos ou 

multiplicativos para desenvolvimento da neoplasia justificam a incidência crescente do câncer 
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nos últimos tempos. A predisposição de cada indivíduo tem caráter decisório na resposta final, 

mas não é possível definir qual o grau desta influência relacionada a dose e o tempo de exposição 

e resposta ao carcinógeno (INCA, 2008). 

O organismo humano detém períodos de crescimento celular rápido e proliferativo, 

controlados ou não-controlados que se diferencia da atividade de um tecido maligno. A 

hiperplasia, a metaplasia e a displasia correspondem ao crescimento controlado, enquanto que as 

neoplasias correspondem às formas de crescimento não controladas e são denominadas, na 

prática, de “tumores” (BRASIL, 2010). 

Para Otto (2002, p.5), os padrões de crescimento neoplásico podem se classificar em 

anaplasia e neoplasia. A definição de anaplasia significa sem forma, com alteração reversível, 

onde as células regridem para níveis mais primitivos como no caso do câncer.  Já a neoplasia 

caracteriza-se como crescimento novo, evidenciada com massa tecidual anormal, expandindo-se 

além dos limites do tecido, incapaz de cumprir a função normal da célula para o tecido. As 

neoplasias detêm funcionamento descontrolado, divisão e crescimento não regulados e motilidade 

anormal.  

Estas células neoplásicas recebem diversas classificações, sendo que a mais utilizada, 

considera dois aspectos básicos: o comportamento biológico e a histogêneses. No comportamento 

biológico os tumores são agrupados em três tipos: benignos, limítrofes ou “bordeline”, e 

malignos. Os pontos mais importantes a serem observados na investigação da classificação da 

neoplasia é definir o grau de diferenciação de cada uma delas, e algumas vezes o diagnóstico é 

difícil (BRASIL, 2010 a). Nas benignas temos como exemplo, os papilomas ou verrugas, nas 

neoplasias malignas têm os tumores sólidos e leucemia. O termo câncer é utilizado para todas as 

neoplasias malignas (OTTO, 2002). 

Uma célula acometida por câncer tem características distintas, que fogem da demanda 

fisiológica do organismo.  Como forma de facilitar o entendimento da diferenciação de um tumor 

benigno e maligno, descreve um quadro explicativo sugerido por Brasil (2010, p.9): 

 

Quadro 2- Características Diferenciais dos tumores   
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Característica Benigno Maligno 

Encapsulado Frequente Ausente 

Crescimento Lento Rápido 

 Expansivo Infiltrado 

 Pouco delimitado Bem delimitado 

Morfologia Semelhante a Origem Diferente 

Antigenicidade Ausente Presente 

Metástase Não Ocorre Frequente 

Fonte: Fonte:Ministério da Saúde, 2010. Instituto Nacional do Câncer. Manual de Bases Técnicas da Oncologia- 
Sistemas de Informações Ambulatoriais. Disponível 
em:www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/Manual_Oncologia_2010.pdf 
 

Para facilitar a compreensão do crescimento de células mutantes é necessário entender o 

processo de multiplicação e desenvolvimento citológico. As células normais sofrem modulação 

citológica, histológica e funcional definindo assim suas características morfológicas e funcionais 

determinadas pelos códigos genéticos, porém todas com uma atitude biológica, ou seja, útil para 

manutenção da vida normal do organismo. De acordo com a histologia, apresenta um diagrama 

que resume as etapas do desenvolvimento do ovo até a formação do embrião tridérmico, que irão 

derivar todos os tecidos do corpo humano (histogênese) (ibid). 

Figura 2- Evolução do embrião tridérmico 

                                                        
(1) Células blásticas, residuais, são daqui derivadas. 
(2) O ectoderma dá origem ao epitélio de revestimento externo, o epitélio glandular e o tecido nervoso. 
(3) O mesoderma diferencia-se em diversos tecidos, entre os quais os tecidos ósseo, muscular,vascular, seroso, 
cartilaginoso e hematopoético. 
(4) O endoderma dá origem ao epitélio de revestimento interno e de glândulas. Fonte:Ministério da Saúde, 2010. 
Instituto Nacional do Câncer. Manual de Bases Técnicas da Oncologia- Sistemas de Informações Ambulatoriais. 
Disponível em:www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/Manual_Oncologia_2010.pdf 
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Para Brasil (2008), o processo de iniciação do câncer é denominado carcinogênese, que na 

maioria das vezes tem evolução lenta podendo levar anos para que esta célula prolifere e 

manifeste um tumor. A carcinogênese pode iniciar-se espontaneamente ou provocada por agentes 

carcinógenos (químicos físicos ou biológicos). Nos dois casos, apresenta-se a indução de 

alterações mutagênicas e não-mutagênicas ou epigenéticas nas células. 

Na oncogênese física encontramos a energia radiante, solar e ionizante como fator capaz 

de induzir mutações, resultando em efeito direto da própria radiação ou indiretamente 

intermediado pela produção de radicais livres a partir da água ou oxigênio ( ibid). A exposição 

aos raios ultravioleta do sol traz um risco aumentado para os cânceres de pele, já nos casos de 

procedimentos diagnósticos radiológicos ou na radioterapia utilizada para tratar a doença nestes 

casos temos os cânceres de pulmão, leucemias, mieloma múltiplo, osso, mama, tireóide, e outros 

tecidos (SMELTZER & BARE, 2005).  

A Oncogênese química é composta de duas fases – a iniciação e a promoção. A primeira 

etapa (iniciação) ocorre a partir de um fator iniciador ou carcinogênico causando dano ou 

mutação celular. Ocorre a mutação dos ácidos nucléicos, cujo fenômeno é a central da iniciação 

da carcinogênese. Estas células permanecem latentes até o contato com os agentes promotores. A 

segunda etapa, promoção traz o estímulo do crescimento desta célula já iniciada, e pode 

acontecer a qualquer momento (INCA, 2008, p.53): 

 
[...] Os fatores de promoção podem ser agentes químicos (p.ex. asbesto), processo inflamatório, 
hormônios, fatores que atuam no crescimento celular normal. È importante destacar que o 
agente promotor não tem ação mutagênica nem carcinogênica e que, para conseguir efeito 
biológico, deve persistir no ambiente. Isto significa que seus efeitos revertem-se, caso a 
exposição a ele seja suspensa, sendo esta a grande diferença existente, entre ele e o agente 
carcinogênico, decisiva para as ações preventivas do câncer . 
 
 

Na oncogênese biológica, vários antígenos infecciosos estão relacionados, dentre eles o 

vírus Herpes simples do tipo II, citomegalovírus e o papilomavírus humano dos tipos 16,18,31 e 

33 que estão associados à displasia e câncer de colo uterino. A infecção por hepatite B aumenta à 

incidência de câncer de fígado. O vírus linfotrópico de célula T humana em alguns casos está 

relacionado a leucemias linfocíticas e linfomas; o vírus do HIV é associado ao sarcoma de 

Kaposi. A malignidade da mucosa gástrica está associada na maioria das vezes a infecção pela 
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bactéria Helicobacter pylori, talvez secundária à inflamação e lesão tissular gástrica ( 

SMELTZER & BARE, 2005). 

Outro fator relacionado ao surgimento de uma neoplasia maligna é o genético, com 

padrões cromossomiais anormais associados à cromossomas extraordinários. Os cânceres 

associados às anormalidades genéticas são o linfoma de Burkitt, leucemia mielógena crônica, 

meningiomas, leucemias agudas, retinoblastomas, tumor de Wilms e cânceres de pele, incluindo 

o melanoma maligno. Aqueles relacionados à herança familiar têm os retinoblastomas, 

nefroblastomas, feocromocitomas, neurofibromatose maligna e cânceres de mama, ovário, 

endométrio, colorretal, estômago, próstata e pulmão (BARACAT ET. AL 2010). 

 
Figura 3- A formação da célula cancerosa e sua migração no organismo.  
Fonte: www.inca.gov.br 
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Otto (2002,p.13 -14) atribui os hormônios também como agentes promotores da 

carcinogênese:  
os hormônios promovem o processo de carcinogênese mediante a sensibilização de uma célula 
à agressão carcinogênica ou à modificação do crescimento de um tumor já estabelecido. Quatro 
tipos principais de câncer humano ( câncer de próstata, cérebro, mama e endométrio) ocorrem 
em tecidos sensíveis a hormônios ( tecidos-alvo).  
 

 

Portanto pode-se afirmar que o principal fator contribuinte para ao surgimento de uma 

neoplasia maligna baseia-se na incapacidade do sistema de defesa deste organismo em deter os 

antígenos presentes desta célula. As células Natural Killer exercem atividade citotóxica 

espontânea ou estimulada na tentativa de destruir células tumorais. Apesar de utilizarem os 

mesmos mecanismos líticos onde os linfócitos citotóxicos destroem as células- alvo, estas células 

exercem suas atividades independentes das moléculas do Complexo Principal de 

Histocompatibilidade (INCA, 2008). 

 

Classificação dos tumores 

 

A descrição do tumor e o grupo que este pertence tem sua definição referente ao tecido de 

origem esta característica é definida pelo sistema de classificação histogenética. Por exemplo, os 

tumores benignos incorporam o sufixo oma, que representa a existência de um tumor. Entretanto, 

as neoplasias malignas de origem epitelial são indicadas pela raiz carcin (semelhante a um 

caranguejo), e os oriundos do tecido conjuntivo são assinalados pela raiz sarc (carne). Nos 

tumores mistos, temos mais de um tipo de célula neoplásica.  Um exemplo de tumor misto, são os 

teratomas que podem ser benignos ou malignos (OTTO, 2002). 

Entretanto, tumores de origem de células blásticas recebem o sufixo blastoma com 

acréscimo do vocábulo ao tecido original com este tipo de neoplasia com maior incidência na 

infância. Há outros tumores malignos que são identificados com os nomes daqueles que os 

descobriram: linfoma de Burkitt, Doença de Hodgkin, sarcoma de Ewing, sarcoma de Kaposi, 

tumor de Wilms (nefroblastoma), tumor de Krukenberg( adenocarcinoma mucinoso metastático 

para ovário) (BRASIL, 2010). 
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No contexto do câncer que acomete o sistema hematológico, encontramos a leucemia que 

se caracteriza por proliferação anormal e liberação de precursores leucocitários. As leucemias 

têm as formas linfóides ou mielóides, de acordo com a célula predominante, e em agudas ou 

crônicas seguindo o nível de maturidade evidenciado da célula predominante. O prefixo linfo 

descreve a leucemia originada do sistema linfático, e mielo ou granulo descreve a leucemia 

originada do sistema mielóide( medula óssea). O sufixo blástico refere-se à leucócitos imaturos, 

enquanto o sufixo cístico descreve a existência de células mais maduras (OTTO, 2002). 

O câncer do tecido linfóide é definido como linfoma maligno. O linfoma não-Hodgkin e a 

doença de Hodgkin são classificados segundo quatro características: tipo celular, grau de 

diferenciação, tipo de reação desencadeado por células tumorais e, referente ao crescimento 

nodular ou difuso.  

Em algumas situações, a nomenclatura de alguns tumores escapa a qualquer critério 

histogenético ou morfológico: mola hidatiforme (corioma) e micose fungóide (linfoma não 

Hodgkin cutâneo) ,exemplificando (BRASIL, 2006). 

 

Quadro Clínico  

 

Quando o indivíduo procura o serviço de saúde com queixas relacionadas ao seu estado 

geral, com alterações que interferem no seu cotidiano, muitas vezes os profissionais que os 

atendem não associam os seus sintomas à doença cancerosa, embora o diagnóstico do câncer na 

maioria das vezes não é realizado por um médico oncologista. A perda ponderal progressiva e 

involuntária, mucosas hipocoradas, anorexia, dor, náuseas, vômitos e fadiga pela conseqüência 

do tumor maligno, é conseqüência de um pior prognóstico para estes indivíduos (TOSCANO 

et.al., 2008). 

Podemos destacar que a detecção precoce do câncer contribui para redução da 

mortalidade e aumento de sobrevida quando a doença está instalada. O rastreamento adequado 

para um determinado tipo de câncer vai depender de diversos fatores como avaliação biológica e 

da epidemiologia específicas de um tipo isolado de câncer. 

Na investigação de uma neoplasia maligna, várias alterações fisiológicas são evidenciadas 

através da sintomatologia e histórico do indivíduo. Para Smeltzer & Bare (2005), é importante a 

avaliação diagnóstica completa incluindo a identificação do estágio e o grau deste tumor sendo 
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realizado antes do início do tratamento com o intuito de fornecer dados para mensurar os 

resultados da terapia e conservar a conduta sistemática e consistente para o diagnóstico e manejo 

terapêutico. A escolha do tratamento e o prognóstico são determinados pelo estadiamento e 

gradação. 

A graduação histopatológica caracteriza-se no grau de diferenciação celular tumoral e o 

número de mitoses. O primeiro referente à menor ou maior semelhança das células tumorais ao 

tecido normal, que se presume como sendo de origem. Os quatro graus de diferenciação: bem 

diferenciado (G1), moderadamente diferenciado (G2), pouco diferenciado (G3) e anaplásico 

(G4). Outro fator investigado é o número de mitoses que sinaliza a atividade celular, o maior 

número de mitoses identifica uma grande proliferação do tecido (BRASIL, 2010). 

As neoplasias malignas, apesar da sua variedade, apresentam um comportamento 

biológico semelhante ao crescimento, a capacidade de invasão local, destruição de órgãos 

vizinhos, disseminação em área adjacente e sistêmica. A duração desta fase depende do ritmo do 

desenvolvimento tumoral e fatores desencadeadores do hospedeiro. A União Internacional Contra 

o Câncer (UICC) desenvolveu um sistema no intuito de classificar a evolução das neoplasias 

malignas, para definir o melhor tratamento e a sobrevida dos pacientes (ibid). 

 
Este sistema, denominado, no Brasil, de “estadiamento”, tem como base a avaliação da 
dimensão do tumor primário (representada pela letra T), a extensão de sua disseminação para os 
linfonodos regionais (representada pela letra N) e a presença, ou não, de metástase à distância 
(representada pela letra M) sendo conhecido como o Sistema TNM de Classificação de 
Tumores Malignos. Cada categoria apresenta diversas subcategorias: para o tumor primitivo, 
vão de T1 a T4; para o acometimento linfático, de N0 a N3; e para as metástases, de  
M0 a M1( ibid, p.13). 

 
A associação de diversas variantes de T, N e M definem os estádios clínicos que variam 

de I e IV na maioria das vezes, porque alguns tumores se classificam somente em três estágios. O 

estadiamento clínico figura um importante meio para definição de prognóstico e a terapêutica a 

ser adotada (INCA,2008). 

Segundo Brasil (2010 ,p.16), no estadiamento geral dos Tumores, podem ser descritos 

como:  
0 - carcinoma “in situ” (TisN0M0); 
I - invasão local inicial; 
II - tumor primário limitado ou invasão linfática regional mínima; 
III - tumor local extenso ou invasão linfática regional extensa; 
IV - tumor localmente avançado ou presença de metástases. 
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Capacidade Funcional do Doente (PS): 
- Zubrod 0, Karnofsky 100-90: Doente assintomático ou com sintomas mínimos. 
- Zubrod 1, Karnofsky 89-70: Doente sintomático, mas com capacidade para o 
comparecimento ambulatorial. 
- Zubrod 2, Karnofsky 69-50: Doente permanece no leito menos da metade do dia. 
- Zubrod 3, Karnofsky 49-30: Doente permanece no leito mais da metade do dia. 
- Zubrod 4, Karnofsky 29-10: Doente acamado, necessitando de cuidados constantes. 
- Karnofsky < 9: Doente agônico. 
 
 

O estadiamento contribui na determinação da extensão da doença cancerosa e 

identificação dos órgãos acometidos com informações pertinentes para (BRASIL, 2006 p.16): 

• Obtenção de informações sobre o comportamento biológico do tumor; 

• Seleção da terapêutica; 

• Previsão das complicações; 

• Obtenção de informações para estimar o prognóstico do caso; 

• Avaliação dos resultados do tratamento; 

• Investigação em oncologia: pesquisa básica e clínica; 

• Publicação dos resultados e troca de informações. 

 

Na avaliação da extensão do tumor (estadiamento), deve-se incluir à mensuração da condição 

funcional do paciente (desempenho status ou capacidade funcional) determinando se o 

comprometimento existente à repercussão do câncer no organismo, anterior a neoplasia, derivado 

do tratamento ou à co-morbidades (ibid). 

Na tomada de decisão embasada no estágio identificado, a terapêutica a ser escolhida, 

acaba sendo modificada após a cirurgia, e avaliação laboratorial definindo com maior precisão o 

tamanho do tumor e comprometimento de linfonodos. A determinação do estágio antes do ato 

cirúrgico é definida como estágio clínico. Quando este é modificado após o ato cirúrgico, utiliza-

se o termo estágio anatomopatológico (OTTO, 2002). 

Com o diagnóstico confirmado de câncer, a escolha do plano terapêutico é feita o mais 

cedo possível, com o propósito de controlar a doença e quando possível a sua cura. Além de 

contribuir para o enfrentamento deste paciente, substituindo as incertezas e angústias geradas pela 

notícia de ser um portador de DCNT´S, por expectativas de cura e restabelecimento de sua saúde. 

 

Tratamento 
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As três modalidades de tratamento do câncer são: cirurgia, radioterapia e quimioterapia.  

Elas são usadas em associação no tratamento das neoplasias malignas, dependendo apenas 

quanto à importância de cada uma e a ordem de sua indicação. Atualmente, poucas são as 

neoplasias malignas tratadas com apenas uma modalidade terapêutica. 

O processo de escolha do tratamento adequado ao paciente baseia-se em metas realistas e 

atingíveis para cada tipo específico de neoplasia maligna com a finalidade de erradicação 

completa do câncer, aumento da sobrevida, controle do crescimento da célula cancerosa ou alívio 

da sintomatologia desta doença (SMELTZER & BARE, 2005). 

Portanto, os profissionais da saúde, o paciente e os familiares devem ter entendimento das 

opções e metas do tratamento. A comunicação clara e objetiva, além do apoio ao paciente e 

família é de suma importância, já que periodicamente os planos e metas são reavaliados de 

acordo com as complicações da terapêutica ou o avanço da doença (INCA,  2008). 

A aplicação da cirurgia oncológica pode ter a intenção de: diagnóstico, estadiamento da 

doença e tratamento da doença. Para o diagnóstico temos a coleta de amostra tecidual para exame 

que incluem: biópsia incisional, biópsia excisional, biópsia por agulha ou endoscopia. A escolha 

da técnica dependerá da localização, do tamanho e das características de crescimento tumoral. 

Com a finalidade de estadiamento temos a sua aplicabilidade nos casos de tumores inacessíveis 

de difícil avaliação e que receberam estadiamento incorreto em outros métodos (OTTO, 2002). 

Na modalidade cirúrgica, a cirurgia oncológica focaliza cinco áreas primárias: tratamento 

primário, tratamento de ativação, tratamento de resgate, tratamento paliativo e tratamento 

combinado. No tratamento primário se faz a retirada do tumor maligno e dos tecidos 

circunvizinhos incluindo até mesmo os linfonodos regionais. O tratamento de ativação envolve a 

retirada de tecidos na intenção de reduzir a incidência, progressão e recidiva do câncer, incluindo 

terapia citorredutora ou de redução de volume (ibid). 

Smeltzer & Bare (2005) definem a incisão cirúrgica como método profilático onde são 

removidos os tecidos não-vitais ou órgãos que são prováveis de desenvolver uma neoplasia 

maligna. Na eleição da cirurgia profilática são considerados: Histórico familiar e predisposição 

genética, presença ou ausência de sintomas, riscos e benefícios potenciais, capacidade de detectar 

a doença cancerosa em estágio inicial, aceitação do resultado pós- operatório deste paciente. 
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Quando a cirurgia está voltada para o tratamento paliativo, a abordagem cirúrgica aplicada 

tem o intuito de reduzir os sintomas da doença ou relacionados ao tratamento, sem a 

possibilidade de erradicação do tumor. Dentre os procedimentos paliativos temos: estabilização 

óssea; alívio de obstrução ou hemorragia potencialmente letal; tratamento de emergências 

oncológicas; tratamento de complicações da quimioterapia e da radioterapia; cirurgia de ablação 

ou retirada de uma fonte de hormônios, controle da dor causada pelo câncer (OTTO, 2002). 

A radioterapia como modalidade no tratamento do câncer consiste no emprego de 

radiação ionizante ou partículas de alta energia com objetivo de controlar o crescimento do tumor 

maligno. O uso poderá ser isolado ou associado a outras formas de tratamento como cirurgia ou 

quimioterapia (ibid). 

Na radiação ionizante de alta energia, as células cancerosas são destruídas perdendo a 

capacidade de crescimento e proliferação. Tal mecanismo ocorre quando os raios ou partículas 

penetram no núcleo celular e interagem com a água ali contida para formar radicais livres de 

oxigênio. A toxicidade da radiação à célula dependerá de diversos fatores: tipo de célula, fase do 

ciclo celular, velocidade da divisão celular, grau de diferenciação, oxigenação (ibid). 

A indicação terapêutica da radioterapia descrita por Baracat et.al (2000, p.100) tem a 

finalidade de curar ou diminuir as complicações: 
A finalidade curativa pode ser exclusiva, quando apenas a radioterapia é empregada 
neodjuvante, isto é, pré-operatória ou adjuvante, ou seja, pós- operatória. “A radioterapia 
paliativa é empregada para aliviar sintomas como dor, fenônemo compressivo, sangramento, 
obstruções, etc. 
 

 

Contudo, o paciente quando recebe a irradiação, as áreas vizinhas a localização deste 

tumor acabam sendo afetadas pelos íons ionizantes. Devido à impossibilidade da administração 

de uma dose grande e única de radiação, por ser excessivamente tóxica para os tecidos normais, a 

dose total da radiação é dividida em pequenas diárias, cujo processo é chamado de fracionamento 

(OTTO, 2002). 

Para a efetividade do tratamento, faz-se necessário desenvolver um adequado 

planejamento, através do conhecimento deste tumor, sua localização, tipo histológico, 

estadiamento, via de disseminação, estado geral e idade do paciente, além do equipamento 

disponível e a finalidade do tratamento (BARACAT ET. AL 2000). 
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A liberação da radiação no sítio tumoral pode ser realizada de forma externa ou interna, 

conhecida como Teleterapia e Braquiterapia. Na teleterapia, a fonte de radiação encontra-se a 20 

centímetros ou mais do paciente, enquanto que na braquiterapia altas doses são administradas em 

áreas próximas ao material radiativo, com queda abrupta de dose nos tecidos normais à volta 

(ibid). 

Um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam o sistema hematológico 

é o transplante de medula óssea. O primeiro estudo experimental em humanos ocorreu á partir do 

acidente radioativo em Belgrade, permitindo que Mathe e cols. transplantassem cinco pacientes 

vítimas do acidente usando medula de voluntários não relacionados, apenas um não sobreviveu. 

Posteriormente outros transplantes foram realizados na tentativa de condicionamento para anemia 

aplástica, leucemias, linfomas, tumores sólidos e imunodeficiências. Porém, somente a partir da 

década de 70 com as tecnologias mais específicas de conhecimento do câncer, os transplantes 

obtiveram maior efetividade ( ibid). 

Os tipos de TMO oriundo de células doadoras podem ser: autólogo, quando amostra de 

sangue periférico ou medular é do próprio paciente; singênico, quando o doador é irmão gêmeo 

idêntico; alogênico, quando o doador tem grau de parentesco com o receptor, chamado de “MHC 

matched” ou sem grau de parentesco com pequenas diferenças de histocompatibilidade (banco de 

medula óssea nacional e banco de sangue do cordão umbilical) (SMELTZER & BARE, 2005). 

E por fim a quimioterapia, modalidade esta vinculada a pesquisa vem se tornando uma 

das efetivas e promissoras terapêuticas para combater o câncer. Define-se como um tratamento 

sistêmico, diferente da cirurgia e radioterapia com descobertas mais antigas e de atuação 

localizada. 

 

Quimioterapia 

 

Os avanços tecnológicos possibilitaram melhorias em diagnósticos e tratamento de várias 

doenças que afetavam e comprometiam severamente a saúde dos indivíduos, dentre elas o câncer, 

contribuindo para o aumentando da expectativa de vida. A utilização de recursos, associada ao 

desenvolvimento socioeconômico, ajudou na diminuição da mortalidade por doenças 

controláveis, como o câncer, tuberculose, a desnutrição, a doença mental, entre outras afecções.  
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A quimioterapia antineoplásica vem sendo a terapêutica mais importante e promissora 

para combate do câncer atuando de forma sistêmica contrastando com a cirurgia e a radioterapia 

modalidades antigas e de atuação localizada. Esta pode ser empregada com a intenção curativa e 

paliativa que depende da graduação e estadiamento da doença maligna e da condição física do 

paciente (BONASSA, 2000). Para facilitar o entendimento do mecanismo de ação dos 

antineoplásicos quimioterápicos é preciso conhecer aspectos importantes sobre o ciclo celular e a 

cinética tumoral. 

A fase inicial é a G0 ou fase de descanso, representando a fração não-proliferativa do 

tecido, onde não ocorre divisão, sendo pouco vulnerável á ação dos quimioterápicos. Estas são as 

grandes responsáveis pelas recidivas e metástases. A fase G1 figura-se como o início do processo 

de divisão celular ocorrendo a síntese do RNA e das proteínas necessárias a formação do DNA. 

Sua duração pode ser variável, de algumas horas à muito anos, podendo também pode ser 

definida como fase de descanso. A próxima fase, a fase S ocorre a síntese do DNA também 

conhecida como a duplicação do material genético tem duração de 10 a 30 horas. Logo em 

seguida, ocorre a fase G2, conhecida como pré-mitótica, ocorrendo a síntese do RNA de proteínas 

necessárias ao processo de divisão que dura de uma a 12 horas (ibid). 

 E por fim a célula conclui o processo de duplicação na fase M ou fase mitótica que dura 

de 30 a 60 segundos com a separação dos cromossomos e a formação de duas células-filhas 

idênticas. Todas as células cancerosas ou saudáveis passam por este processo, sendo que as 

saudáveis seguem uma demanda respondendo as necessidades fisiológicas, ou seja, há um 

balanço entre células que nascem e células que morrem. Porém, as células cancerosas não 

seguem essa demanda e proliferam excessivamente (ibid). 

Devido ao crescimento acelerado deste tumor ocorre a formação da angiogênese 

consistindo na formação do crescimento de novos capilares a partir de um tecido hospedeiro com 

o intuito de suprir as necessidades de nutrientes e oxigênio (SMELTZER & BARE, 2005).  

Dessa forma ocorre uma nova aceleração da reprodução celular e consequentemente 

crescimento do tumor. Tal substância é conhecida como Fator de Angiogênese Tumoral (TAF) 

(BONASSA, 2000). 

Portanto, a atuação dos quimioterápicos antineoplásicos tem forte influencia na dinâmica 

do ciclo celular  atuando quer seja em fase de atividade ou de repouso, podendo ser divididos em 

dois grupos: ciclo-específicos e ciclo-inespecificos (INCA, 2008). 
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As drogas ciclo-específicas são aquelas que se mostram mais eficazes em células que se 

encontram numa fase específica do ciclo celular. Portanto, se faz necessário promover uma 

exposição prolongada ou repetir as doses da droga permitindo que um número maior de células 

entrem na fase sensível do ciclo. Os antineoplásicos ciclo-inespecíficos atuam em qualquer fase 

do ciclo celular. Este tem grande eficácia em tumores grandes com poucas células ativas em 

divisão no momento da administração (ibid). 

Bonassa (2000) refere que em relação à estrutura química e na função celular os 

quimioterápicos classificam-se em seis grupos: 

 

Agentes Alquilantes 

Alteram as cadeias do DNA, impedindo sua replicação. Produzem citotoxidade, são 

mutagênicas e carcinogênicas a alquilação ocorre com a formação de susbstâncias intermediárias, 

determinando o dano celular com a transferência do radical alquil para amíneo, carboxil, sulfidril  

ou grupos fosfatos de moléculas fisiologicamente importantes.  

Esta citotoxidade acontece provavelmente com o dano do molde do DNA em vez de 

inativação da enzima DNA polimerase e outras enzimas que fazem a síntese do DNA 

(GUIMARÃES, 2006).  

Bonassa (2000) cita os agentes mais comuns são: mecloretamina, ciclofosfamida, 

clorambucil, bussulfano, streptozocin, ifosfamida, melfalano, tiotepa, cisplatina, carboplatina, 

carmustina, dacarbazina, estramustina e lomustina. As mostardas nitrogenadas, derivados 

etilenomímicos, alquil-sulfonados, triazina, nitrosuréias e sais metálicos.  

Os principais efeitos colaterais estão relacionados com o sistema hematopoiético, 

gastrintestinal e reprodutor. A presença de náuseas e vômitos é comum, assim como a leucopenia.  

O nadir que significa a mais baixa contagem hematológica, de sete a quatorze a 14 dias após 

administração e recuperação medular aproximadamente 30 dias (ibid). 

 

Agentes Antimetabólicos: 

Sua principal ação é interferir nos componentes básicos da síntese do DNA. Estes agentes 

respondem mais efetivamente em células de multiplicação ativa, atuando na fase S. Os principais 

tipos são: antifolatos- Metotrexato, Trimetrexato, Raltitrexato; análogo das purinas- Tioguanina, 
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Mercaptopurina, Pestostatina, Cladribina, Fludarabina; análogo das pirimidinas- Azacitidina, 

Citarabina, Floxuridina, Capicitabina, Fluorouracil, Guecitabina (GUIMARÃES, 2006). 

Para estes fármacos os efeitos adversos mais comuns são a miolodepressão, alopecia e 

mucosite. Na toxicidade hematológica temos a leucopenia seguida de trombocitopenia, o nadir 

ocorre a uma a duas semanas depois da aplicação (BONASSA, 2000). 

 

Antibióticos Antitumorais: 

Representam o grupo de antibióticos produzidos pelo Streptomyces em cultura.  Seu 

mecanismo de atuação é interferir na síntese dos ácidos nucléicos através do processo de 

intercalação, impedindo a duplicação e separação das cadeias de DNA e RNA (ibid). Geralmente 

é ciclo específico, com ação em tumores com baixa fração de crescimento (GUIMARÃES, 

2006).  

Os antibióticos antitumorais principais são: Dactinomicina, Doxorrubicina, 

Daunorrubicina, Bleomicina, Mitomicina, Idarrubicina e Mitoxantrona. As principais reações 

adversas estão relacionadas ao trato gastrointestinal (náuseas, vômitos, estomatite, anorexia e 

diarréia) além de leucopenia e trombocitopenia. O nadir ocorre de 10 a 14 dias após aplicação 

com recuperação da medula no 21º dia (BONASSA, 2000). 

 

Plantas Alcalóides: 

Estas drogas pertencem ao grupo das plantas alcalóides, definidos como inibidores  

mitóticos que  atuam na fase M no ciclo celular, levando a dissolução do fuso mitótico e 

inibidores da topoisomerases com enzimas que rompem o cordão do DNA dificultando na 

transcrição e replicação (GUIMARÃES, 2006). 

Estas drogas pertencem ao grupo de inibidores mitóticos cuja ação é ciclo-específico, tem 

a Vincristina e Vimblastina sendo substâncias extraídas da planta Vinca rosea originadas dos 

Andes e da América Central. Já o Paclitaxel é extraído por meio semi-sintético da planta Taxus 

brevifolia. Os inibidores da topoisomerase sendo a enzima responsável pelo término da 

replicação do DNA, as drogas são: Topotecano, o Irinotecano, o Etoposide e o Teniposide 

(BONASSA, 2000). 

Os tipos de reações adversas a este grupo são: a mielodepressão, neurotoxicidade, 

alopecia, estomatite, febre, hipotensão, eritema cutâneo e reação anafilática. A Vincristina e a 
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Vimblastina se extravasadas no sítio da punção venosa causam necrose local por serem 

vesicantes. O Teniposide e o Etoposide são irritantes ao endotélio quando extravasadas, causando 

inflamação local, porém sem atividade necrosante (ibid). 

    

Agentes Múltiplos: 

 

Estes agentes têm como mecanismo de ação formas variadas, de frequência desconhecida, 

pouco entendida, com características e citotoxidade diversas entre si. Os administrados por via 

oral têm atuação ciclo celular específica (fase S), enquanto que outras comprometem as reservas 

exógenas do aminoácido asparagina, importante no processo de síntese protéica das células 

tumorais figurando em incapacidade de produção deste aminoácido ( ibid). Os medicamentos de 

composição química e mecanismo de ação pouco desconhecidos são: Hidroxiuréia, procarbazina, 

L-aspariginase (INCA ,2008). 

 

Hormônios e Antagonistas Hormonais: 

Consiste na quimioterapia utilizando substâncias semelhantes ou inibidoras de hormônios 

no intuito de tratar neoplasia dependente destes hormônios. Portanto a ação dos hormônios e 

antagonistas necessita de receptores hormonais nas células tumorais, um exemplo são os 

receptores de estrógeno nos tumores de mama. Na maioria das vezes a terapêutica hormonal tem 

a finalidade mais paliativa do que curativa, porque o seu uso tem o objetivo de deter o 

crescimento tumoral (BONASSA, 2000). 

O seu uso pode ser diário ou cíclico e se identifica como sendo de longa duração. Os 

tumores malignos mais sensíveis ao tratamento hormonal destacam-se os carcinomas de mama, o 

adenocarcinoma de próstata e o adenocarcinoma de endométrio (BRASIL, 2006). As drogas 

hormonais mais utilizadas são: estrogênios, antiestrogênios, progestogênios, análogos LHRH, 

adrenocorticosteróides, inibidores dos adrenocorticosteróides (acrescentando os inibidores da 

aromatase) e outros (BONASSA, 2000). 

Na decisão do esquema terapêutico costuma-se fazer associação de quimioterápicos com 

ação diversificada na tentativa de controlar o desenvolvimento da neoplasia. Tal modalidade é 

definida como poliquimioterapia que atinge populações celulares em diferentes fases do ciclo 
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celular e utiliza a ação sinérgica dos quimioterápicos, diminuindo o desenvolvimento de 

resistência a eles e promovendo maior resposta por dose administrada (OTTO, 2002). 

Segundo INCA (2008, p.414), a quimioterapia poderá ser classificada como: 

• Curativa- intuito de erradicação de evidências da neoplasia. Exemplos: leucemias agudas 

e tumores germinativos. 

• Paliativa- sua finalidade é melhorar a qualidade de vida do paciente, minimizando os 

sintomas decorrentes da proliferação tumoral, aumentando seu tempo de sobrevida em 

função de uma redução importante do número de células neoplásicas. 

• Potencializadora- quando utiliza simultaneamente à radioterapia, no sentido de melhorar 

a relação dose terapêutica/ dose tóxica do tratamento com irradiação. Objetiva 

principalmente potencializar o efeito dos antineoplásicos no local irradiado e, 

conceituamente, não interfere no efeito sistêmico do tratamento. Ex: tumor de pulmão. 

• Adjuvante- quando é realizada posteriormente ao tratamento principal, quer seja 

cirúrgico ou radioterápico. Tem por finalidade promover a eliminação da doença residual 

metastática potencial, indetectável, porém presumidamente existente. Ex: tumores de 

mama, ovário, colón e reto. 

• Neo-Adjuvante- è realizada previamente ao tratamento principal, quer seja cirúrgico ou 

radioterápico. Com a intenção de redução do volume tumoral quanto à eliminação de 

metástases não- detectáveis clinicamente já existentes ou, eventualmente, formadas no 

momento da manipulação cirúrgica. Exemplos: sarcomas, tumores de mama avançados. 

 

A cada exposição do tumor ao quimioterápico, ocorre uma destruição de um percentual 

das células tumoral (20 a 99%, dependendo da dosagem). A administração de várias doses 

repetidamente é necessária para erradicação do tumor. A erradicação de 100% do tumor é 

impossível, mas a meta do tratamento consiste em diminuir este tumor, de modo que as células 

tumorais restantes podendo ser destruídas pelo sistema imunológico (SMELTZER & BARE, 

2005). 

Na definição do plano terapêutico alguns pontos são determinantes durante a escolha: o 

diagnóstico histológico e a localização da neoplasia; o estadiamento acrescentando padrões 

prováveis de disseminação para localizações vizinhas e a distância; citotoxidade potencial de uso; 
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deve-se presumir a duração da toxidade; avaliação das condições clínicas, sendo quantificadas 

pelas escalas de desempenho status com a escala de Karnofsky ( INCA, 2008).  

A importância de avaliação do estado geral do cliente é que esta auxilia na tomada de 

decisão para o tratamento, onde pacientes com maior capacidade funcional respondem 

positivamente e têm uma maior sobrevida daqueles com capacidade funcional menor. Antes do 

início do tratamento é necessário identificar previamente se o organismo se encontra em 

condições de encarar os efeitos tóxicos do quimioterápico. Portanto, muitos exames são 

solicitados para esta avaliação (ibid).  

Os programas de quimioterapia consistem em definir a sequência e o aprazamento da 

administração dos quimioterápicos baseados nos aspectos farmacológicos e na farmacocinética. 

O entendimento do intervalo, potencial de duplicação tumoral e o intervalo de toxicidade dos 

tecidos sadios ocasionados pelo quimioterápico são considerados no estabelecimento de 

programas do tratamento. O ideal é que a quimioterapia antineoplásica seja administrada antes 

que ocorra a retomada do crescimento tumoral, onde o intervalo considera a recuperação dos 

tecidos normais, que neste caso se recuperam rapidamente (BONASSA,2000). 

 
Os protocolos de tratamento estabelecem drogas, doses, sequências e intervalos baseados nesses 
princípios. Um exemplo de protocolo para o tratamento da doença de Hodgkin é o ABVD, que 
conta das seguintes drogas: doxorrubicina ( 25mg/m2 , EV): bleomicina (10U/m2  , EV); 
vimblastina ( 6mg/m2 , EV) e dacarbazina (375 mg/ m2 , EV) nos dias 1 e 15. O ciclo é repetido 
a cada 28 dias por seis a oito ciclos (ibid, p.14)  

 

Ao término de cada ciclo, se faz necessário avaliar a resposta do tratamento a neoplasia, 

podendo ser classificada em: Resposta parcial ocorrendo redução de 50% ou mais na soma do 

produto dos maiores diâmetros perpendiculares da lesão; resposta completa com o 

desaparecimento total da doença; doença estável: representa uma redução de menos de 50% até 

um aumento e 25%; e doença em progressão: caracteriza-se por um aumento de mais de 25% no 

diâmetro ou surgimento de quaisquer novas lesões (INCA 2008). 

 

Avaliação das condições clínicas antes da Quimioterapia 

Ao iniciar o tratamento é de suma importância, avaliar previamente as condições do 

paciente para assegurar que o seu organismo encontre-se em condições de superar os efeitos 

tóxicos dos quimioterápicos.  
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Os exames solicitados para avaliação dependerá das medicações instituídas para o 

tratamento, com cuidado especial naqueles maiores de 60 anos de idade, dos seus efeitos tóxicos 

e das condições clínicas do paciente. Ex: avaliação da função cardíaca em pacientes que 

receberão Doxorubicina e avaliação da depuração da creatinina, em casos de protocolos com 

metotrexato em doses altas ou cisplatina (INCA ,2008). 

Um dos sistemas bastante atingido pelos citostáticos é o hematopoiético. A 

mioledepressão ou mielotoxicidade caracteriza-se não só como efeito colateral mais comum e 

importante, mas também o de maior potencial para letalidade. Portanto este fator dose limitante é 

responsável pelo aprazamento obrigatório entre as aplicações programadas dos protocolos, onde 

pacientes que recebem quimioterápicos devem ser monitorizados para determinar a ocorrência e 

duração da mielossupressão. O tempo transcorrido entre a administração do fármaco e o 

aparecimento do menor valor de contagem hematológica é chamado NADIR. Um exemplo é o 

nadir para ciclofosfamida ocorrendo aproximadamente entre 8 a 14 dias, ou seja,  os leucócitos 

chegarão ao seu valor mínimo (BONASSA, 2000). 

Segundo o INCA (2008, p.416), a realização dos exames com frequência não está 

relacionado com o ciclo, salvo nas situações que:  

• As drogas utilizadas provocarem depressão da medula óssea; 

• As alterações provocadas pelo tumor, servindo como parâmetro de avaliação da 

resposta ao tratamento (leucemias provocam leucocitose; metástases hepáticas, 

alterações das provas de função hepática; mieloma múltiplo, alterações das 

globulinas séricas e das provas da função renal; e outros). 

• Se apresentarem intercorrências que necessite avaliação clínica imediata de 

mielodepressão. 

Apesar dos avanços tecnológicos em diversas áreas incluindo na indústria farmacêutica, 

com a perspectiva de aumentar a eficácia e diminuir as reações adversas, entende-se que a ação 

dos medicamentos é sistêmica e inespecífica, agindo nas células anormais e normais causando 

transtornos de ordem física e emocional causando grande impacto psicológico nos doentes  ,pois 

são identificados como portadores de câncer.  

 

Efeitos colaterais mais comuns em sistemas comprometidos 
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As toxicidades decorrentes dos quimioterápicos relacionam-se a não-especificidade destes 

fármacos, onde estes não atingem somente células acometidas por neoplasia, também células sadias com 

proliferação mitótica rápida. Existem fármacos que apesar de seu uso em doses terapêuticas, são capazes 

de acarretar em reações tóxicas irreversíveis para o organismo. Determinados casos pode ser necessária a 

interrupção do tratamento ou ainda acarretando em óbito do cliente, e logo, devem ser previstos, 

identificados e tratados o mais rápido possível (INCA, 2008). 

Tabela 1- Alterações relacionadas a cada Sistema 
Toxicidad
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Fonte: INCA. Ações de Enfermagem para Controle do Câncer- Uma proposta de Integração Ensino-Serviço. Brasília, 2008. 

 

Complicações do Tratamento Quimioterápico Antineoplásico 

 

 Síndrome de Lise Tumoral 
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Consiste na liberação de eletrólitos na corrente sanguínea oriundos do conteúdo intracelular dos 

tumores em morte celular ocasionada pelos quimioterápicos. Contudo, o rim devido ao grande 

volume nem sempre consegue ter a capacidade excretá-los causando um desequilíbrio 

metabólico. Apresenta através de: Hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, elevação do 

DHL e hipocalcemia. A Insuficiência Renal Aguda  evolui devido ao depósito de cristais de ácido 

úrico e fosfato nos túbulos renais. Sinais e Sintomas: Arritmias Cardíacas, fraqueza muscular, 

tetania e parestesias, náuseas, vômitos, confusão, oligúria ou anúria (ibid). 

 

       Anafilaxia 

Bonassa (2000) ressalta que em geral não se manifestam na primeira aplicação do 

quimioterápico, ocorrendo a hipersensibilização, ou seja, o surgimento de anticorpos IgE devido 

a exposição a substância antigênica. Nos contatos subseqüentes tornam-se mais intensas a cada 

nova administração dos fármacos. Os principais tipos de Hipersensibilidade são: 

Tipo I: Urticária, angioedema, rash, broncoespasmo, cólica abdominal, dor severa, 

agitação, ansiedade, hipotensão. 

Tipo II: Anemia Hemolítica. 

Tipo III: Deposição de complexos imunes nos tecidos resultando em várias formas de 

dano tissular. 

Tipo IV: Dermatite de contato, formação de granuloma, rejeição de enxerto. 

 

       Flebite 

Geralmente está relacionado à rápida de infusão dos quimioterápicos (flebite química), e em 

acessos venosos de pequeno calibre ou nos casos que o dispositivo não seja compatível com o 

calibre do vaso (flebite traumática). Os sinais mais freqüentes são: hiperemia sobre a ponta do 

cateter e ao longo do trajeto venoso, endurecimento venoso e aumento da temperatura local 

(INCA, 2008). 

Partimos na reflexão que o enfermeiro ao assistir o paciente em tratamento quimioterápico 

deve desvelar sentimentos e expectativas deste, conhecer as situações do cotidiano na tentativa de 

viabilizar um cuidado efetivo não se limitando a realização de uma tarefa ou procedimento 

técnico, mas entendendo como este indivíduo enfrenta este processo de doença, prevenindo e 

controlando as situações mórbidas que possam interferir na sua qualidade de vida. 
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A enfermagem e o cuidado em quimioterapia: 

 

Ao pensarmos na prática assistencial do enfermeiro em Oncologia é válido destacar que  

os clientes , em geral, submetem-se a tratamentos que, muitas vezes importuna em consequências físicas, 

emocionais e sociais. Como é de conhecimento, várias são as modalidades de tratamento sendo a 

quimioterapia mais utilizada, associada ou não a outras modalidades terapêuticas. O protocolo de 

tratamento é instituído de acordo com a característica do tumor, considerando o seu 

comportamento biológico, localização, extensão do tumor, idade e condições do paciente. 

Devido o ataque indiscriminado dessas drogas os efeitos indesejáveis conhecidos e 

temidos pelos pacientes onde estes se vêem como portadores de uma doença que apesar do 

tratamento, a cura não é garantida. Seguindo nesta reflexão, Soares et.al (2009) relata este  

processo para o cliente  como sendo a vivência de diversas perdas, dentre elas a autonomia e alterações 

no seu cotidiano exigindo a necessidade de instituir novas maneiras de viver e adaptar-se à realidade 

apresentada. 

Enquanto que para outros, começarem o tratamento quimioterápico significa deixá-lo 

vulnerável, já sofrem com o impacto do diagnóstico. Por sua vez, outros consideram como uma  

forma de alcançar a cura; sendo assim, o mesmo tratamento pode gerar diferentes expectativas. 

Ainda merecem atenção os sentimentos da incerteza do tratamento e sua expectativa de 

erradicação da doença, e angústia de sentir  os efeitos colaterais dos fármacos na maioria das 

vezes quando já estão em seu domicílio. 

Segundo Alcântara (2008), na dinâmica assistencial de um ambulatório oncológico, a 

abordagem não deve ser baseada na simples detecção precoce e tratamento da doença, mas que 

viabilize melhoria da qualidade de vida e com prestação de atenção segura para quem cuida e 

para quem é cuidado. Este cliente precisa encontrar a possibilidade de demonstrar medos, 

angústias e incertezas existentes nesta fase do processo terapêutico, aliada a expectativa do 

próprio tratamento.  

Vale ressaltar que ao estabelecer uma aliança entre o enfermeiro e o cliente com o intuito 

de parceria durante todo o transcurso do tratamento propicia a permanente busca pela qualidade 

de vida. 
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O enfermeiro responde a necessidades emergentes da doença e seu tratamento, agindo como um 
elo entre o paciente e a instituição, pois cuidar da saúde das pessoas não significa lidar apenas 
com suas enfermidades, mas vê-las como seres abertos ao mundo. Assim o profissional e o 
cliente se relacionam e deixam aparecer o seu modo de ser, construindo ou des-construindo 
relações (ALCANTARA, 2008 p.60) 

 

 Desse modo, embora alguns aspectos sejam semelhantes no conviver com câncer, 

indivíduos tem formas únicas de lidar com o processo saúde- doença, considerando a sua história 

de vida, cultura, crenças e maneira de ver o mundo.  

O estudo realizado por Mizuno, Arita e Kakuto (2005) com pacientes com câncer em 

tratamento ambulatorial no Japão mostrou que as necessidades dos pacientes ainda são pouco 

percebidas pelos profissionais a despeito do muito que conhecem sobre as características das 

neoplasias e os protocolos terapêuticos.  

Moreira (2002) e Alcântara (2002) contrapõem essa afirmativa, ao afirmar em seus 

estudos que, muitas vezes, durante a dinâmica assistencial, os enfermeiros oncologistas anunciam 

um agir próprio ao cuidar no espaço dos ambulatórios especializados, seja em um gesto simples, 

em um diálogo ou na disponibilidade para conversar durante a dinâmica assistencial cotidiana 

desses serviços.  

O diálogo para este cliente durante o tratamento com antineoplásico é de grande 

importância, pois a terapêutica traz repercussões diretas no cotidiano devido aos efeitos colaterais 

ou tóxicos conhecidos e temidas por estes alguns afetam sua auto-imagem e perda da autonomia 

de sua vida. É natural a presença de tabus ou idéias preconcebidas fazendo com que a presença os 

temores faça com que o indivíduo se sinta perdido, afastando-os da possibilidade de cura 

(SANTOS, 2009).  

O enfermeiro neste contexto exerce o seu papel de educador, colaborando para o sucesso 

do tratamento e a reintegração deste cliente a sua rotina de vida direcionando suas ações à 

educação em saúde.  

Brandão (1993), ao conceituar educação destaca como a organização dos recursos 

biológicos individuais, e comportamentos que fazem o indivíduo se adaptarem ao seu meio social 

ou físico, constituindo num processo externo de adaptação do ser humano, livre e consciente, a 

fim de aprimorar toda a perfeição que ele seja capaz.  

Freire (1997) ressalta ao educar se estimula o sujeito a aprender com raciocínio crítico, 

curioso, construindo o conhecimento ou participando de sua construção, utilizando o que está 
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explicito na realidade para sua transformação, colaborando na formação de um ser incluso, sendo o 

educador um facilitador de possibilidades para a construção de um saber. 

Portanto, para educar neste contexto devem-se identificar as necessidades relacionadas 

aos problemas decorrentes da quimioterapia antineoplásica, desenvolvendo ações direcionadas 

para alcance dos resultados no contexto biológico, psicossocial e psicoespiritual, são 

fundamentais para o manejo adequado dos efeitos colaterais (ALMEIDA; GUTIERREZ; 

ADAMI3

                                                 
3ALMEIDA,E.P.M.,GUTIÉRREZ,M.G.R.,ADAMI,N.P .Monitoramento e avaliação dos efeitos colaterais da quimioterapia em 
pacientes com câncer de cólon.Rev. Latino-Americana de Enfermagem.SP.5n.12p.780-8 2004 

, 2004 apud ALCÂNTARA 2008). 

O enfermeiro juntamente com o cliente procura definir estratégias que amenizem os 

efeitos colaterais do tratamento quimioterápico antineoplásico, não impondo suas idéias, mas 

procurando conhecer a melhor forma do cuidado, especialmente no domicílio já que as 

manifestações destes efeitos ocorreram quando estiverem neste ambiente. 

Esta modalidade terapêutica predispõe a uma série de efeitos colaterais entre os quais se 

destacam os distúrbios hematológicos e principalmente a diminuição das taxas das células de 

defesa que aumentam os riscos de infecções. Além de alterações nos hábitos de alimentação, 

diurese e eliminação intestinal, higiene e outras necessidades humanas básicas (SANTOS, 2009). 

Bonassa (2000) acrescenta que os clientes e familiares devem receber orientações acerca 

das toxicidades relacionadas à terapêutica quimioterapia antineoplásica  através da comunicação  

verbal e escrita assimiláveis, transmitidas com respeito e empatia, reforçando continuamente as 

medidas alternativas para o manejo dos efeitos colaterais. 

O estudo de Ferreira et.al (2008) define a quimioterapia antineoplásica como responsável 

por trazer prejuízos as condições nutricionais do cliente, ao promoverem anorexia, estomatite, 

distúrbios das vias alimentares, alterações do paladar, náuseas, vômitos, diarréia e aversões a 

alimentos específicos. Além da própria característica do hipermetabolismo resultante da presença 

do tumor dentre eles: redução da ingesta oral, aumento das perdas enterais devido a má absorção 

ou desenvolvimento de fístulas intestinais e aumento da demanda nutricional. 

No desfecho do estudo destes mesmos autores  quanto os sintomas mais presentes entre os 

clientes foram: a náusea, anorexia, fadiga, disgeusia, odor da comida incomoda, constipação, 

rápida sensação de saciedade, xerostomia, mucosite, poliúria, vômito, disfagia, oligúria. 
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Outras toxicidades a outros órgãos estão associadas a esta terapêutica como alterações 

cardíacas, comprometimento pulmonar, anormalidades no Sistema Nervoso Central, 

nefrotoxidade e alterações dermatológicas como a síndrome pé e mão e urticária. Distúrbio da 

auto- imagem como alopecia e alterações no aparelho reprodutivo como azoospermia e 

infertilidade e comprometimento da libido também são encontrados (BRASIL, 2008). 

A fadiga é um sintoma prevalente na doença oncológica avançada, comprometendo 75% a 

85% dos doentes. Devido o comprometimento a execução de atividades diárias e logo gerando 

prejuízos à qualidade de vida. Alguns clientes acometidos por câncer acabam apresentando OS 

sinais e sintomas sugestivos de fadiga, podendo estar relacionado à doença ou ao próprio 

tratamento quimioterápico. Para tanto, faz-se necessário conscientizar pacientes, profissionais e 

cuidadores de que a fadiga é perfeitamente passível de intervenções. (GORINI et. al, 2010). 

Entretanto, é importante que seja diagnosticada no início, utilizando critérios clínicos de 

acordo com as limitações biopsicossociais, mensurada e manejada não só por sua ocorrência, 

porém pelo fato de repercutir devastadoramente o status funcional do paciente, o que pode inferir 

na decisão do paciente quanto ao tratamento proposto (BRASIL, 2008).  

Mediante a problemática dos efeitos adversos percebe-se que o enfermeiro na Oncologia, 

necessita deter conhecimento das drogas, conceitos de administração e os possíveis efeitos colaterais 

associados a terapêutica. Há de vir que o entendimento destes conceitos, poderá auxiliá-lo na 

elaboração das intervenções de enfermagem, oferecendo uma assistência livre de danos e de 

qualidade (ALCÂNTARA, 2008). 

 È evidente a participação do enfermeiro nas instituições de saúde na assistência ao cliente 

no tratamento quimioterápico atuando também em programas ou rotinas no qual o mesmo realize 

a Consulta de Enfermagem (CE) e prescrição de medicamentos, está diretamente relacionada à 

rigorosa capacitação prévia para tal (SANTOS, 2009). 

A CE funciona como uma ferramenta para a Sistematização das Ações de Enfermagem 

propiciando um cuidar científico e humanizado para a assistência qualitativamente adequada. È 

destacável a dimensão única que esta representa ao cliente oncológico, funcionando como suporte  

ético das prioridades, onde se considera a individualidade, singularidade, estilo de vida, crenças e 

valores culturais do cliente. 

A Consulta de enfermagem no serviço de quimioterapia aborda a complexidade deste 

universo complexo nas dimensões filosóficas, técnico-científicas, interativas, educacionais e 
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assistenciais. Os assuntos que a serem abordados são: hidratação/nutrição, atividades laborativas, 

distúrbios da auto-imagem, disfunção sexual e aspectos relacionados à redução do potencial dos 

efeitos adversos relacionados aos quimioterápicos (BRASIL, 2008) 

Trata-se de uma atividade de caráter facilitador à transformação de atitudes, a CE se 

expressa como um instrumento potencial para o ensino do auto cuidado (GEORGE et al., 2000). 

Durante a sua execução deve-se procurar identificar problemas existentes quanto ao estado físico, 

espiritual, mental e psicossocial criando expectativas pares alívio dos sintomas através de 

intervenções bem- estruturada. 

Corroborando com Santos (2009, p.38) a idéia da CE como instrumento de cuidado ao 

cliente em quimioterapia: 

apresenta-se como estratégia de ensino e se baseia na prática assistencial se fazendo dinâmica 
na avaliação sistemática perfilada às condições socioeducadivas e ao cenário onde está inserida 
a clientela, a partir do desenvolvimento de uma interação dialógica enfermeiro – cliente, através 
de ações humanizadas por sua competência objetivando proporcionar uma assistência cuja base 
está pautada na construção de um saber na perspectiva do cuidar holístico. 

 
 

Enfim, é sabido que a falta de informações específicas no decorrer da quimioterapia 

antineoplásica tem forte relação com à falta de controle adequado dos efeitos colaterais 

produzidos e, logo  não garantindo a efetividade do tratamento e agravamento dos sintomas da 

doença  e potencializando os efeitos colaterais da terapêutica. 
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CAPÍTULO II: TRAJETORIA METODOLÓGICA 

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa que é uma pesquisa capaz de sintetizar um tema 

ou favorecendo a maior compreensão e entendimento do fenômeno investigado, contribuindo 

para uma análise ampla da literatura. Tal método foi construído na tentativa de alcançar os 

propósitos da Prática Baseada em Evidências (PBE) e embasada no pressuposto de sintetizar 

rigorosamente a realidade a ser pesquisada (MENDES; SILVEIRA e GALVÃO, 2008).  

 
[...] A PBE, cuja origem atrelou-se ao trabalho do epidemiologista Archie Cochrane, 
caracteriza-se por uma abordagem voltada ao cuidado clínico e ao ensino 
fundamentado no conhecimento e na qualidade da evidência. Envolve, pois, a 
definição do problema clínico, a identificação das informações necessárias, a 
condução da busca de estudos na literatura e sua avaliação crítica, a identificação da 
aplicabilidade dos dados oriundos das publicações e a determinação de sua 
utilização para o paciente (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010 p.102). 

 

Um dos objetivos da PBE é buscar a resolutividade para os problemas encontrados na 

prática de acordo com a melhor e mais nova evidência referente às particularidades de cada 

cliente durante o cuidado. Portanto, exige habilidade para associação dos resultados oriundos 

de pesquisas na prática clínica. Ou seja, a Revisão Integrativa contribui na busca, a avaliação 

crítica e a síntese do problema investigado cujo resultado é a situação atual do assunto 

pesquisado. No transcurso de sua elaboração é importantíssimo descrever claramente os 

estágios que serão percorridos (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). Esta metodologia propicia a 

enfermagem o potencial de construir um saber baseado na uniformidade, onde os enfermeiros 

elaboram intervenções atreladas a evidências e logo oferecendo uma prática clínica de 

qualidade. 

Estabelecimento de critérios para a seleção dos artigos 

A coleta de informações para esta pesquisa, realizada nos meses de julho e agosto de 

2011, realizou-se por meio da exploração da base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), BIREME e da Scientific Eletronic Library OnLine (SCIELO). No levantamento 
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bibliográfico os descritores utilizados foram: “Enfermagem”; “Enfermagem Oncológica”; 

“Quimioterapia” e “Cliente”. 

Para favorecer a aproximação do levantamento bibliográfico de acordo com os 

objetivos da pesquisa, os descritores foram associados em duplas através dos operadores 

booleanos. Os operadores booleanos são empregados para relacionar termos ou palavras em 

uma expressão de pesquisa combinando dois ou mais termos, de um ou mais campos de 

busca. Os operadores booleanos são: AND - OR - AND NOT (BIBLIOTECA VIRTUAL DA 

SAÚDE). 

Nesta pesquisa o operador booleano utilizado foi o and já que a intenção era 

identificar os artigos que continham os termos ocorrendo simultaneamente. Os seguintes 

critérios de inclusão e exclusão foram estabelecidos. 

Critérios de inclusão: 

• Artigos que abordassemm a enfermagem com o cliente em tratamento quimioterápico 

antineoplásico;  

• Artigos publicados em periódicos nacionais em língua portuguesa; 

• Artigos disponíveis na íntegra em versão online; 

• Artigos publicados nos últimos 10 anos. 

Critérios de exclusão: 

• Artigos indisponíveis na integra em versão online; 

• Artigos publicados que não abordem o cliente em tratamento quimioterápico 

antineoplásico como foco do estudo. 

 

A busca inicial foi realizada com o descritor “Enfermagem Oncológica” e os resultados 

são ilustrados no quadro n° 4.  

 

Quadro 3. Artigos encontrados com o descritor “Enfermagem Oncológica”. 
Descritor Banco de Dados 

BVS SciELO 
Enfermagem Oncológica 118 resultados ( Português) 

7  Resultados (Inglês) 

2 Resultados ( Espanhol) 

63 resultados 

Enfermagem 7233 resultados (Português) 

423 resultados ( Inglês) 

7235 resultados 
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227 resultados (Espanhol) 

Quimioterapia 855 resultados (Português) 

101 resultados (Inglês) 

9 resultados (Espanhol) 

750 resultados 

Total 8975 8048 

 

Devido ao grande quantitativo das publicações e refinamento do levantamento 

bibliográfico os descritores tiveram que ser associados como mostra o quadro n.5. 

 

Quadro 4. Artigos com os descritores associados. 
Descritores Associados Banco de Dados 

BVS SciELO 
Enfermagem Oncológica + Quimioterapia 22 resultados (Português) 

3 resultados (Inglês) 

12 resultados ( 
Português), sendo que 6 

são repetidos. 

Enfermagem + Quimioterapia 52 resultados (Português) porém 
referente ao tema encontramos 4 

artigos, sendo estes repetidos 

21 resultados, sendo 06 
repetidos 

Enfermagem+Cliente+ Quimioterapia 03 resultados (Português) todos 
repetidos 

02 resultados 
(Português) todos 

repetidos 

Enfermagem 
Oncológica+Cliente+Quimioterapia 

01 2 resultados ( Português) 
todos repetidos 

 

Analisando os quadros observa-se que os resultados apontam muitas publicações 

referentes ao cliente em tratamento de quimioterapia antineoplásica. Quando foram utilizados 

os descritores enfermagem oncológica e quimioterapia, apresentou consideravelmente 

aumento no  número de referências encontradas. O descritor “quimioterapia antineoplásica” 

não foi utilizado, pois poucas publicações estavam associadas à enfermagem. 

 
1) Artigos encontrados em língua portuguesa 

Os periódicos encontrados com os descritores “enfermagem oncológica” e 

“quimioterapia” totalizaram 46 artigos. Porém, a partir dessas referências somente 43 

encontrava-se disponível na língua portuguesa, um dos critérios de inclusão da pesquisa. Tais 

artigos estão agrupados no quadro n° 9 referente à pesquisa feita na BVS, e no quadro n° 10 

referente à pesquisa realizada na Scielo.  Os periódicos encontrados com os descritores 

“enfermagem” e “quimioterapia” também forma utilizados com alguns achados diferentes 
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como visto no quadro 4, totalizando em 21 sendo que 07 eram repetidos, sendo selecionados 

apenas 14 artigos. 

 

2) Artigos pré- selecionados 

 

A partir dos artigos encontrados em língua portuguesa ocorreu a necessidade de pré 

Seleção através da leitura dos resumos. Dos 43 artigos em língua portuguesa foram pré-

selecionados que referenciavam as necessidades do cliente durante a quimioterapia 

antineoplásica.  

 

3) Artigos selecionados 

 

A partir dos 43 artigos pré-selecionados, utilizaram-se os critérios de inclusão e exclusão 

da pesquisa, sendo assim, obtivemos como amostra para compor esse estudo 40 periódicos. 

Após a etapa da seleção dos artigos para a pesquisa, partimos para a etapa de análise e 

interpretação das referências utilizando o instrumento de análise elaborado previamente. 

 

Categorização dos artigos 

 

Essa etapa do estudo necessita de elaboração de instrumentos que venham organizar 

adequadamente a extração da idéia principal dos estudos selecionados, com a intenção de 

tornar mais fácil a análise e a avaliação adequada do nível das evidências pesquisadas na 

amostra selecionada. Portanto, esta etapa demonstra a credibilidade dos achados e fortalece as 

conclusões do estado atual do tema investigado (MENDES; SILVEIRA e GALVÃO, 2008). 

No primeiro momento, após selecionar os artigos para o estudo, foi realizada uma 

listagem dos mesmos. A partir desta listagem elaborou-se um quadro contendo informações 

que viessem responder as questões norteadoras. As informações foram: objetivo, referencial 

teórico, metodologia, resultados ou conclusões e recomendações (Quadro 5).  
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Quadro 5. Artigos selecionados para a Revisão Integrativa 
Nº DADOS DOS 

ARTIGOS 
1  Título O cotidiano de adolescentes com leucemia: o significado da Quimioterapia 
 Autoria JESUS, L.K.R.; GONÇALVES, L.L.C. (2006) 
 Fonte R Enferm UERJ, Rio de Janeiro, 2006 out/dez; 14(4):545-50. 

 Objetivos Des-velar o significado do tratamento quimioterápico para o adolescente com 
leucemia 

 
 Referencial 

Teórico 
Os profissionais de saúde devem buscar como fonte de conhecimento o próprio ser 
portador de câncer e que se submete à quimioterapia,entendimento do fenômeno 
sob a ótica de quem o vive, ajude-o a conviver e oferecendo assistência de 
qualidade. Através de apoio psicológico, para um cuidado autêntico compreendendo 
o outro. 

 
 Metodologia Qualitativa. Entrevista Narrativa com crianças e adolescentes com Leucemia em 

tratamento quimioterápico. Sujeitos: 7 com idade entre 10 a 19 anos. 
 Resultados/ 

 
 
 
 
 
            

O significado da quimioterapia para o adolescente com leucemia foi des-velado 
como sendo: vivenciar o pesadelo dos efeitos colaterais e os contratempos da 
hospitalização, transformação dolorosa do seu cotidiano; algo agressivo, contudo 
necessário na luta contra a doença e pela manutenção da vida; fonte de sofrimento e 
preocupação com o outro; algo temeroso pela possibilidade de morte; valorização 
da vida e aproximação com Deus; e possibilidade de cura para a retomada do 
cotidiano 

 Conclusões Compreendeu-se que os adolescentes se sentem expostos a uma doença assustadora 
e a um ambiente desconhecido e angustiante, devido à hospitalização e ao 
tratamento. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

2  Título Autocuidado: a prática de mulheres com câncer de mama Submetidas a 
quimioterapia 

 Autoria HENRIQUES, C.L.H. et. al  
 Fonte Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2010 out/dez; 18(4):638-43. 

 Objetivos Conhecer e avaliar a adesão às práticas de autocuidado das mulheres com 
diagnóstico de câncer de mama e submetidas à quimioterapia 

 Referencial 
Teórico 

Abrangem os tipos de alimentos indicados e contraindicados, ingestão hídrica e 
higiene oral adequada. Também devem ser fornecidos esclarecimentos sobre a 
ocorrência de fadiga ealopécia, a prevenção de infecção oportunista e a importância 
dos cuidados com a pele, dos hábitos saudáveis e do lazer. Implementar educação 
em saúde  pela enfermagem constitui uma das estratégias que pode incentivar e 
desenvolver as potencialidades das pacientes e familiares 

 

 Metodologia Quantitativa.Entrevista Semi-Estruturada com 40 mulheres em tratamento 
quimioterápico. Idade 90%35 anos. Teoria de análise exploratória ,calculadas as 
medidas de tendência central e de dispersão para as variáveis quantitativas: mínimo  

 Resultados/ 
 
 

            

Constatou-se que 18(45%) realizam seis refeições diárias; 13(32,5%) ingerem de 
seis a nove copos de líquido por dia; 6(15%) frequentam ambientes fechados e 
lotados. A conduta de menor aderência do estudo foi que 38(95%) das entrevistadas 
não praticam nenhuma atividade física ,onde estas referiram apresentar astenia, 
fazendo com que 34(85%) repousassem diante do sintoma. 

 Conclusões Verificou-se que as entrevistadas aderiram parcialmente às ações de autocuidado 
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durante o tratamento, apontando para a relevância da consulta de enfermagem no 
acompanhamento de pacientes em tratamento quimioterápico. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

3 Título Mulheres Portadoras de Câncer de Mama: Conhecimento e acesso as medidas de 
detecção precoce 

 Autoria GONÇALVES, L.L.C. et al.(2009) 
 Fonte Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2009 jul/set; 17(3):362-7 

 Objetivos Avaliar o acesso às medidas de detecção precoce e o conhecimento de mulheres 
submetidas a quimioterapia acerca do câncer de mama. 

 Referencial 
Teórico 

De informação em saúde. Observou-se que 50 (86,2%) das mulheres nunca tinham 
sido consultadas pelo mastologista e não tinham realizado algum tipo de exame para 
rastreamento da neoplasia; 24(41,4%) desconheciam a patologia, mesmo 
conhecendo a finalidade do autoexame das mamas e 35(60,3%) encontravam-se em 
estádios avançados. 

 Metodologia Quantitativa. Entrevista Estruturada com 58 participantes onde 58,6 % tinham 41 e 
60 anos. A análise dos resultados baseou-se no tratamento estatístico descritivo e a 
discussão destes na literatura atualizada desta temática. 

 Resultados/ 
 
 

            

Identificou-se que a maioria das mulheres se encontravaentre 41 e 60 anos de idade, 
com baixo grau de escolaridade e renda familiar até dois salários mínimos. 
Observou-se que 50(86,2%) mulheres nunca tinham sido consultadas pelo 
mastologista e não tinham realizado algum tipo de exame para rastreamento da 
neoplasia; 24(41,4%) desconheciam a patologia, mesmo conhecendo a finalidade do 
autoexame das mamas e 35(60,3%) encontravam-se em estádios avançados. 

 Conclusões O difícil acesso às medidas de detecção precoce e a falta de orientação dos 
profissionais de saúde podem comprometer a taxa de cura em mulheres com câncer 
de mama. 

 
Nº DADOS DOS 

ARTIGOS 
4 Título Assistência à mulher com câncer de colo uterino: o papel da enfermagem 
 Autoria FRIGATO,S.; HOGA, L.A.K. 
 Fonte Revista Brasileira de Cancerologia, 2003, 49(4): 209-214 

 Objetivos Relatar a assistência prestada a estas mulheres e respectivos familiares, com ênfase 
no papel desempenhado pela equipe de enfermagem. 

 Referencial 
Teórico 

Através da identificação precoce dos efeitos colaterais, fornecer orientações de 
cuidados específicos para o paciente em tratamento quimioterápico através da 
comunicação verbal e não-verbal, na tentativa de minimizar tais efeitos. A consulta 
de enfermagem deve estar aliada a transferência de orientações relativas as reações 
adversas em pele e mucosas do TGI e urinário, cuidados locais e esclarecimento de 
dúvidas. 

 Metodologia Não descreveu o método utilizado para elaboração do artigo. 

 Resultados/ 
 
 

            

São descritas as orientações relativas às reações adversas em pele evitando coçar e 
até mesmo inspecionar para surgimento de lesões, e mucosas do trato gastro-
intestinal e urinário, os cuidados locais adequados e esclarecimento de dúvidas 
quanto a terapêutica que está sendo submetida e a doença em si. 

 Conclusões Ressalta-se a importância do preparo do enfermeiro na orientação e oferecimento de 
cuidados específicos às pacientes com câncer. Isto demanda a necessidade do 
conhecimento dos últimos avanços na área do tratamento, independentemente da 



56 
 

 

estrutura na qual está inserido. Além de informar e tranqüilizar o paciente e seus 
familiares, a enfermagem pode minimizar, através de triagem prévia, a necessidade 
de maior freqüência da avaliação médica. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

5 Título 
 

Crianças/adolescentes em quimioterapia ambulatorial: Implicações para a 
enfermagem 

 Autoria COSTA, J.C.; LIMA, R.A.G.  
 Fonte Rev Latino-am Enfermagem 2002 maio-junho; 10(3):321-33 

 Objetivos Analisar as dificuldades que os pais enfrentam no ambiente domiciliar, quando seus 
filhos são submetidos à quimioterapia ambulatorial. 

 Referencial 
Teórico 

Educação em Saúde no intuito de facilitar o enfrentamento da criança e seus pais na 
manifestação dos efeitos colaterais decorrentes da quimioterapia já que o tratamento 
hoje visa a desospitalização da criança com câncer. A falta de informação dificulta 
o cuidado da família e, quando estas oferecidas de forma inadequada ou não são 
fornecidas,trazem conseqüências sérias para a saúde da criança. 

 Metodologia Qualitativa. Entrevista Semi–Estruturada com 15 pais. Ordenação dos dados através 
da transcrição das entrevistas, classificação dos dados através da leitura repetitiva 
para aproximação dos dados e análise final. 

 Resultados/ 
 

 

O estudo apontou as seguintes dificuldades: alteração no cotidiano familiar; 
comunicação ineficiente; alteração da auto-imagem e reação adversa à 
quimioterapia. 

 Conclusões Os autores descrevem que o estudo possibilitou o acesso a informações de real 
interesse para assistência à criança/adolescente com câncer e sua família. A partir 
dos dados empíricos, elaborou-se uma cartilha de orientação para o cuidado 
domiciliar. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

6 Título 
 

O Cotidiano de Mulheres Mastectomizadas do diagnóstico à QT 

 Autoria CONCEIÇÃO, L.L.; LOPES, R.L.M. 
 Fonte R Enferm UERJ Rio de Janeiro, 2008 jan/mar; 16 (1):26-31. 

 Objetivos Des-velar o cotidiano de vida e de saúde de mulheres mastectomizadas submetidas 
ao primeiro ciclo da quimioterapia antineoplásica. 

 Referencial 
Teórico 

As drogas e os esquemas utilizados causam, em sua maioria, efeitos colaterais 
agressivos, tanto no plano físico quanto no psicológico. Além disso, a quimioterapia 
pode ser considerada como algo amedrontador e temeroso, devido a sua relação 
com a possibilidade de morte pelo prognóstico da doença. O enfermeiro neste 
contexto deve valorizar os inegáveis benefícios à humanidade, advindos com o 
desenvolvimento tecnológico, abrindo um espaço para um cuidar em que sejam 
compreendidos os sentimentos da clientela, como a dor, o medo, a angústia e o 
temor. 

 Metodologia Qualitativa. Entrevista Fenomenológica, com 10 mulheres no primeiro ciclo de 
quimioterapia. Transcrição das entrevistas, leituras subseqüentes e exaustivas 
desvelando a subjetividade dos relatados. 

 Resultados/ 
 

 

O estudo apontou as seguintes dificuldades: alteração no cotidiano familiar; 
comunicação ineficiente; alteração da auto-imagem e reação adversa à 
quimioterapia. 

 Conclusões Os autores descrevem que o estudo possibilitou o acesso a informações de real 
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interesse para assistência à criança/adolescente com câncer e sua família. A partir 
dos dados empíricos, elaborou-se uma cartilha de orientação para o cuidado 
domiciliar. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

7 Título 
 

O Olhar que Olha o Outro... Um Estudo com Familiares de Pessoas em 
Quimioterapia Antineoplásica 

 Autoria SOUZA ,M.G.G, SANTO, F.H.E 
 Fonte Revista Brasileira de Cancerologia 2008; 54(1): 31-41 

 Objetivos Descrever os sentimentos e reações da família frente ao parente em quimioterapia 
antineoplásica; identificar as expectativas da família ao acompanhar esse parente 
nesse tipo de tratamento; e discutir as possibilidades de atuação do enfermeiro junto 
à família do paciente em quimioterapia antineoplásica. 

 Referencial 
Teórico 

Vivenciar a "experiência do câncer", a família enfrenta uma série de sentimentos 
angustiantes e dolorosos, lidando com o que chamamos de "experiência do adoecer 
em família", momento tão difícil tanto para o paciente quanto para a família que 
passam, juntos, pelos mesmos sentimentos e experienciam o medo e a expectativa 
da morte. 
 

 Metodologia Qualitativa. Observação Simples e Entrevista Semi-Estruturada Sujeitos 10 
familiares. Idade 30 a 70 anos. Transcrição das Entrevistas e relatos agrupados em 
categorias. 

 Resultados/ 
 

 

Os relatos foram emersos nas categorias: a notícia do tratamento 
quimioterápico,visto com sofrimento pelo caráter mutilador do câncer; a 
quimioterapia sentindo na pele, onde o familiar vive momentos de tristeza e 
depressão ao ver o ente querido na dúvida da cura ou da morte; a quimioterapia e 
seus horizontes, vendo esta modalidade como esperança da cura; e o cuidado que 
acolhe o outro repensando o cuidado  pela enfermagem tanto físico quanto psíquico, 
ou seja, o cuidado integral ao ser doente e seus familiares. 

 Conclusões Concluiu-se que a trajetória dessa família é permeada por momentos difíceis e que o 
câncer e seu tratamento envolvem não só o doente, mas todo o grupo familiar que se 
mantém sempre disposto a ajudar o parente no enfrentamento da doença. Assim, o 
cuidado do enfermeiro e da equipe multiprofissional é fundamental para 
proporcionar suporte ao cliente e à sua família visando à melhoria da qualidade de 
vida. 

 
Nº DADOS DOS 

ARTIGOS 
8 Título 

 
O Estar-só e o Estar-com um Ente Querido durante a Quimioterapia 

 Autoria ANDRADE, V.C.C.et.al. 
 Fonte R Enferm UERJ, Rio de Janeiro, 2006 abr/jun; 14(2):226-31. 

 Objetivos Desvelar os sentimentos de doentes com neoplasia em tratamento quimioterápico. 

 Referencial 
Teórico 

O estar com câncer, por si só representa para o indivíduo uma experiência enredada em 
ansiedade e insegurança, podendo gerar,alterações comportamentais significativas. 

 
 Metodologia Qualitativa. Entrevista Narrativa com 06 clientes em tratamento quimioterápico e 

radioterápico. Transcrição dos relatos, norteados pelo pensar heideggeriano, além de 
organizá-los pelas questões norteadoras divididas em duas categorias. 

 Resultados/ Ao serem interrogados sobre sua experiência com o tratamento, os depoentes 
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expressaram o seu ver, sentir em estarem sós ou com um familiar durante o tratamento. 
Dos discursos analisados, emergiram dois momentos distintos: sentimentos avivados 
ao estar com um ente querido; sentimentos suscitados ao estar só durante o tratamento. 

 Conclusões O estudo nos fez perceber que, em sua existencialidade, cada pessoa reage de forma 
diferente perante suas vicissitudes, desvelando quanto são dolorosos ou prazerosos os 
acontecimentos da vida. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

9 Título 
 

Estudo da dor em pacientes portadoras de câncer Ginecológico, submetidas à 
quimioterapia Antineoplásica. 

 Autoria LEMOS, F.A.; LIMA,R.A.G.; MELLO, D.F. 
 Fonte REME – Rev. Min. Enf; 9(1):41-46, jan/mar, 2005 

 Objetivos Propor uma avaliação sistematizada da dor pelo enfermeiro de modo a permitir uma 
assistência de enfermagem individualizada, humanizada e integral às pacientes 
oncológicas. 

 Referencial 
Teórico 

Dentre os efeitos advindos da quimioterapia, a dor é um dos sintomas que muito 
compromete o sucesso e a adesão das pacientes ao tratamento, constituindo-se numa 
grande limitação à terapêutica adotada. Os autores ainda destacam que a referência a 
mais de um local para dor, pode estar relacionada a neoplasias em estágio avançado e à 
ocorrência de metástases. Sendo assim, a dor não se restringe a apenas um local.Das 17 
pacientes que referiram dor, a maior parte(52,9%) apresentou dor de intensidade 
moderada 

 Metodologia Quantitativa .Roteiro de avaliação do tipo escala numérica e, paralelamente um do 
escala simples de descrição, além da escala KARNOFSKY. Sujeitos 24 mulheres com 
câncer ginecológico em tratamento quimioetrápico. Idade 40 a 59 anos. 

 Resultados/ 
 

 

Nos achados destaca-se que de 17 das 24 pacientes acompanhada referiram dor prévia 
ao tratamento, 14 referiram que a dor melhorou; 13 referiram o aparecimento de outra 
dor ao longo do tratamento, algumas pacientes tiveram dor relacionada a efeitos 
colaterais dos medicamentos que estavam sendo utilizados concomitante ao protocolo 
quimioterápico além da queixa de dor relacionada aos efeitos colaterais como mucosite 
e flebite. 

 Conclusões A associação das informações obtidas a respeito da dor com o "status" das pacientes 
mostra que, apesar da ocorrência de dor, o estado geral das pacientes manteve-se. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

10 Título 
 

Extravasamento de Drogas Antineoplásicas-Notificação e Cuidados Prestados 

 Autoria ADAMI, N.P.; et. al. 
 Fonte Revista Brasileira de Cancerologia; 2001, 47(2): 143-51 

 Objetivos Identificar a incidência de extravasamentos de drogas citostáticas em pacientes 
atendidos nesse Ambulatório no período de 1998 e 1999; verificar os sinais e sintomas 
apresentados por estes pacientes após a ocorrência do extravasamento dessas drogas; 
analisar os cuidados prestados pelo pessoal de enfermagem ,visando o tratamento deste 
evento adverso. 

 

 Referencial 
Teórico 

Um dos eventos adversos da Quimioterapia é o extravasamento da droga podendo 
desencadear efeitos tóxicos locais como dor, necrose tissular ou descamação do tecido. 
Apesar da ocorrência não ser comum, a ocorrência deste efeito pode gerar estresse 
devido os sinais e sintomas demonstrarem uma lesão tissular , interferindo diretamente 
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na sua qualidade de vida. 

 Metodologia Avaliativa. Avaliação realizada pautou-se no protocolo utilizado nesse Ambulatório, 
destinado a indicar os cuidados a serem prestados aos pacientes que sofreram 
extravasamento de drogas antineoplásicas 

 Resultados/ 
 

 

Concluiu-se que a incidência de extravasamento foi a de 1,2% e 1,0% respectivamente, 
proporções estas bem menores do que o limite máximo observado na literatura 
consultada. Dos 82 pacientes que sofreram extravasamento, 42 (51,2%) apresentaram 
sinais e sintomas, sendo os principais: ardor, dor e edema. Como efeito indesejável um 
paciente apresentou escaras no antebraço, cinco dias após o extravasamento da 
vinblastina, necessitando de tratamento especializado. A indicação e aplicação de 
compressas quentes no local do extravasamento,foram adequadas aos tipos de drogas 
infundidas e dentre os 58 pacientes que receberam compressas frias, em dois deveriam 
ser aplicadas compressas quentes (3,4%), implicando na revisão dos cuidados 
prestados. 

 Conclusões Identificou-se também a necessidade de melhoria dos registros para subsidiar o 
processo avaliativo nesse serviço de saúde. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

11 Título 
 

Reações adversas ao tratamento com 5-fluouracil em pacientes portadores de câncer 
colorretal 

 Autoria SANTO, E.A.E.; VANZELER, M.A. 
 Fonte Cogitare Enferm mai/ago; 11(2):176-7 

 Objetivos Identificar e quantificar as reações adversas à quimioterapia por 5-Fluouracil (5- FU) 
425mg/m2 e leucovorin (LV) 20mg/m2 (RA-5FU) com o esquema Mayo (5 dias de 
tratamento com intervalos de 3 a 4 semanas num total de 6 ciclos). 

 Referencial 
Teórico 

Pacientes recebem tratamento quimioterápico com Fluouracil estão sujeitos a 
apresentarem as seguintes reações adversas: a leucopenia, trombocitopenia, anorexia, 
mucosite, estomatite, náusea, diarréia, vômito, alopécia, fotossensibilidade e 
hiperpigmentação. 

 Metodologia Quantitativa. 19 pacientes idade (21 a 50 mulheres e 51 e 77 homens). Através de um 
formulário preenchido pelo pesquisador e outro preeenchido pelo paciente. os dados 
foram armazenados em banco de dados específico criado no programa SPSS 
forWindows (versão5.0.1) e analisados quanto a frequência de aparecimento das RAM. 

 

 Resultados/ 
 

 

Em relação ao sintoma das RA-5FU observou-se que as do trato gastrointestinal (TGI) 
estiveram em proporção superior a 70%em todos os ciclos de quimioterapia, entre estes 
os mais freqüentesforam a náusea com 28,3%, hiporexia com 26,9% e a diarréia com 
19,2%, fora do TGI destacaram-se a hiperpigmentação com 12,8% e a sonolência com 
4,6%.As reações tardias foram mais freqüentes que as imediatas, e que apesar de todos 
os pacientes terem usado antieméticos associados a quimioterapia, as náuseas, vômitos 
e hiporexia estiveram presentes em todos os ciclos. 

 Conclusões Os autores ressaltam a importância do profissional enfermeiro em identificar e 
minimizar as reações adversas dos 5-FU nos pacientes em tratamento oncológico 
submetidos ao esquema quimioterápico. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

12 Título 
 

Assistência à criança e ao adolescente com câncer: a fase da quimioterapia intratecal 

 Autoria LEMOS, F.A.; LIMA,R.A.G.; MELLO, D.F. 
 Fonte Rev Latino-am Enfermagem 2004 maio-junho; 12(3):485-93 
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 Objetivos Explorar as vivências das crianças e dos adolescentes durante essa fase. 

 Referencial 
Teórico 

Na administração da quimioterapia intratecal é uma das situações que mais causam 
dor, medo, sofrimento, ansiedade e estresse, tanto nas crianças/adolescentes quanto nos 
seus familiares. Pela complexidade do tratamento atenção é voltada para as 
necessidades físicas, como também as necessidades psicológicas e sociais, incluindo 
personalização da assistência, promoção de cuidados atraumáticos e direito à 
informação 

 Metodologia Qualitativa. Entrevista Semi-Estruturada gravada, com as variáveis: dados de 
identificação, como foi a quimioterapia intratecal e quais informações você daria as 
crianças que vão iniciar o tratamento. 11 crianças, idade 7 a 16 anos. 

 Resultados/ 
 

 

Os resultados convergiram para os seguintes temas: rotina da intratecal; medo, dor e 
fantasias e estratégias de alívio. Este trabalho possibilitou o acesso a informações de 
real interesse para a assistência às crianças/adolescentes, durante a fase da 
quimioterapia intratecal, situação tida como uma das mais estressantes 

 Conclusões Quanto às implicações para a enfermagem, identificou-se que a informação é vital para 
crianças/adolescentes com câncer, pois ela poderá minimizar incertezas e sentimentos 
negativos, levando-os a colaborar e a participar do tratamento 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

13 Título 
 

Considerando o Câncer de Mama e a Quimioterapia na Vida da Mulher 

 Autoria JESUS, L.L.C.; LOPES, R.L.M. 
 Fonte R Enferm UERJ 2003; 11:208-1 
 Objetivos Revisar os aspectos referentes ao câncer de mama, valorizando sua epidemiologia e as 

situações físicas e emocionais vivenciadas pela mulher mastectomizada e submetida a 
quimioterapia. 

 Referencial 
Teórico 

Para a mulher mastectomizada, a perda da mama gera conflitos, podendo surgir 
também, sentimentos como a rejeição, a culpa e até a perda da feminilidade, o que 
pode levar a mulher a considerar-se incompleta decaindo sua auto-estima e julgando 
em ser incapaz de satisfazer sexualmente seu parceiro. Contudo, a quimioterapia 
representa a possibilidade de continuar vivendo e retomar o cotidiano que foi alterado a 
partir do diagnóstico do câncer 

 Metodologia Revisão de Literatura 

 Resultados/ 
 

 

Variáveis: O significado social da mama e as conseqüências de sua perda, segundo as 
autoras acabam repercutindo para a mulher mastectomizada em conflitos, além dos 
sentimentos de rejeição, culpa e perda da feminilidade; Quimioterapia Adjuvante: 
repercussões e importância apesar desta modalidade potencializar a cura, os efeitos 
colaterais agressivos tanto no plano físico quanto no psicológico afetam também a 
qualidade de vida destas clientes. 

 Conclusões Recomenda-se que o cuidar em enfermagem considere a subjetividade dessa vivência e 
a singularidade de cada ser com suas necessidades e expectativas. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

14 Título 
 

Prevenção e Tratamento da Mucosite Oral 

 Autoria GONDIM, F.M.; GOMES, I.P.; FIRMINO, F. 
 Fonte Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2010 jan/mar; 18(1):67-74. 

 Objetivos Identificar evidências sobre ações de prevenção e tratamento da mucosite oral induzida 
por quimioterapia e/ ou radioterapia que subsidiem o cuidado de enfermagem. 

 Referencial Mucosite oral é um dos efeitos indesejáveis que se destaca após terapêutica 
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Teórico antineoplásica. É muito frequente, desconfortável, passível de sofrer infecções 
secundárias e comprometer o estado de saúde geral do indivíduo em tratamento clínico 
para o câncer. Outros sintomas são a dor e a dificuldade de deglutição. 

 Metodologia Qualitativa.Revisão de Literatura 

 Resultados/ 
 

 

Foram selecionados 38 artigos contendo definições, características e cuidados com 
mucosite oral. Os enfermeiros publicam pouco sobre a temática, apenas 13,1% das 
publicações encontradas. Verificou-se que a boa manutenção da higiene oral (39,4%) é 
a forma mais eficaz de prevenção. O tratamento que mais se destaca atualmente é o 
laser de baixa potência (21,0%), seguindo-se o gluconato de clorexidina a 0,12% 
(18,4%). 

 Conclusões A mucosite requer participação ativa do enfermeiro atuando na assistência pré-
terapêutica, prevenindo e preparando o paciente através de abordagem individualizada. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

15 Título 
 

Mulher mastectomizada em tratamento quimioterápico: um estudo dos 
comportamentos na perspectiva do modelo adaptativo de Roy 

 Autoria MELO, E.M. et.al (2002) 
 Fonte Revista Brasileira de Cancerologia, 2002, 48(1): 21-28 

 Objetivos Conhecer os estímulos que atuam na mulher mastectomizada em tratamento 
quimioterápico; Identificar o seu comportamento frente aos estímulos, estabelecendo 
os diagnósticos de enfermagem; e elaborar intervenções de enfermagem, com vistas a 
auxiliá-la na promoção de respostas adaptativas 

 Referencial 
Teórico 

A mulher mastectomizada, quando em tratamento quimioterápico, tende a ficar mais 
sensível e vulnerável aos estímulos que o mesmo provoca, de forma negativa, para a 
sua adaptação. A perda da mama, abala a auto-estima, associada a quimioterapia  ainda 
ser maior com efeitos como a alopecia 

 Metodologia Estudo de Caso 

 Resultados/ 
 

 

A avaliação dos comportamentos e estímulos gerou os diagnósticos: distúrbio no 
padrão de sono relacionado à dor e modificações no ambiente; dor relacionada a 
distúrbios secundários ao câncer; nutrição alterada; integridade da pele prejudicada; 
ansiedade relacionada à ameaça ao autoconceito; distúrbio na imagem corporal 
relacionado às mudanças na aparência, secundárias à quimioterapia; e isolamento 
social relacionado à aparência desfigurada e ao medo de rejeição secundários ao 
câncer. Por meio das intervenções de enfermagem, os principais resultados foram: 
melhora do problema do sono e da nutrição; utilização de artifícios para melhora da 
imagem corporal e visitas freqüentes a amigos e familiares 

 Conclusões A cliente evoluiu de maneira satisfatória, apresentando gradualmente comportamentos 
adaptativos. O processo de enfermagem de Roy proporcionou a identificação de 
estímulos, possibilitando o planejamento de intervenções mais específicas. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

16 Título 
 

Administração de Quimioterápicos: uma proposta de protocolo de enfermagem 

 Autoria ANDRADE, M.; SILVA, S.R 
 Fonte Rev Bras Enferm, Brasília 2007 maio-jun; 60(3):331-5. 
 Objetivos Identificar na literatura, informações atualizadas a respeito de protocolos de assistência 

de enfermagem na administração de quimioterápicos.Introduzir tais informações no 
protocolo de assistência de enfermagem em quimioterapia existente na CGO do HE 

 Referencial 
Teórico 

Pacientes submetidos à quimioterapia necessitam da assistência de enfermagem para 
auxiliá-los na resolução de suas necessidades básicas, ou então, ajudá-los a adaptar-se 
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às limitações provocadas pelo tratamento 

 Metodologia Revisão de Literatura. 

 Resultados/ 
 

 

Através dos dados encontrados na literatura as autoras construíram um protocolo de 
atendimento para os pacientes em tratamento quimioterápico, com orientações para a 
equipe de enfermagem que envolve: admissão dos pacientes, verificação de sinais 
vitais, cuidados com a flebotomia, administração de medicamentos pré-
quimioterápicos, administração dos quimioterápicos atentando para efeitos colaterais 
que podem surgir durante a infusão, e descarte dos materiais utilizados. 

 Conclusões As autoras esperam que o estudo possa contribuir para que os profissionais de 
enfermagem prestem uma assistência de melhor qualidade e com embasamento 
científico. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

17 Título 
 

Mulheres com Câncer de Mama em Quimioterapia e sua influência sobre o Trabalho 

 Autoria MAIESKI, V.M.; SARQUIS, L.M.M. 
 Fonte Cogitare Enferm 2007 Jul/Set; 12(3):346-52 

 Objetivos Identificar as conseqüências do câncer de mama e da quimioterapia na vida da mulher, 
enfocando as principais mudanças ocorridas durante a realização de suas atividades 
diárias de trabalho 

 Referencial 
Teórico 

Afastar-se do mercado de trabalho e do ambiente familiar para a realização do 
tratamento, o trauma emocional, decorrente do medo e da distorção da auto-imagem 
pela perda mama, pode gerar um efeito devastador para esta mulher. 

 Metodologia Quantitativa. Entrevista Semi-estruturada com 22 mulheres com câncer de mama 
realizando quimioterapia. Idade 31 a 40 anos. Os dados foram armazenados e 
tabulados. Para os cálculos das freqüências relativas e absolutas, foi utilizada planilha 
eletrônica, dispondo os resultados em gráficos e tabelas 

 Resultados/ 
 

 

A maioria refere dificuldades para a realização da atividade laboral, e impossibilidade 
de manter uma jornada de trabalho adequada devido a quimioterapia ou pela limitação 
funcional de membros superiores. 

 Conclusões As autoras esperam que o estudo possa contribuir para que os profissionais de 
enfermagem prestem uma assistência de melhor qualidade e com embasamento 
científico. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

18 Título 
 

Mulheres Mastectomizadas com Recidiva de Câncer: O significado do novo ciclo de 
Quimioterapia 

 Autoria SANTOS, G.C.; GONÇALVES, L.L.C. 
 Fonte R Enferm UERJ, Rio de Janeiro, 2006 abr/jun; 14(2):239-44. 

 Objetivos Des-velar o significado do novo ciclo de quimioterapia para mulheres 
mastectomizadas. 

 Referencial 
Teórico 

Todavia, o novo ciclo de quimioterapia, no câncer de mama  metastático  ,    significa a 
possibilidade de morte e demanda sacrifício, pois é necessário sentir novamente os 
efeitos colaterais para manter-se viva. 

 Metodologia Qualitativa. Entrevista Narrativa, com 5 mulheres com reicidiva de câncer em 
tratamento quimioterápico. Transcrição dos discursos, e depois a análise foi feita com 
apoio de estudos, na área da saúde, relacionados com o tema abordado, e que seguiam 
a linha fenomenológica ou existencialista. 
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 Resultados/ 
 

 

O significado do novo ciclo de quimioterapia foi des-velado como sendo: o único meio 
de manter-se viva, apesar do sofrimento; fonte de medo; algo que destrói o corpo e 
altera sua auto-imagem; motivo de aproximação com Deus e castigo divino 
inexplicável; e preocupação com o outro, seu semelhante. 

 Conclusões Compreendeu-se que o novo ciclo difere do primeiro esquema, pois o primeiro é 
considerado possibilidade de cura, enquanto esse torna a possibilidade da morte mais 
próxima. A mulher vivencia o horror do novo ciclo de quimioterapia e da incerteza de 
um tratamento eficaz. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

19 Título 
 

Os clientes e os enfermeiros:construção de uma relação 

 Autoria LOPES, M.J. 
 Fonte Rev Esc Enferm USP 2005; 39(2):220-8. 

 Objetivos Des-velar o significado do novo ciclo de quimioterapia para mulheres 
mastectomizadas. 

 Referencial 
Teórico 

A ação/reflexão associada a esta experiência, permitiu ao autor constatar, por um lado, 
que: os doentes manifestavam dificuldades vivenciais, resultantes da situação de 
doença oncológica e que se podem caracterizar, genericamente, como uma vivência de 
transiçãoou de crise , ainda que com particularidades (crise reincidente, de desfecho 
imprevisível, com a qual é necessário aprender a viver). Por outro lado, percebi que a 
intervenção estritamente relacional era incompleta para as necessidades expressas 
pelos doentes. 

 Metodologia Qualitativa. Entrevista Narrativa e Observação, amostra com 10 pacientes. 

 Resultados/ 
 

 

Os resultados apresentam a teoria de médio alcance construída, cuja natureza é 
constituída por dois componentes: “Processo de avaliação diagnóstica” – coleta de 
novos dados, reavaliação do processo e acompanhamento da prestação de cuidados e 
“Processo de intervenção terapêutica de enfermagem”– gestão simultânea de 
sentimentos e informação. 

 Conclusões Na teoria desenvolvida, o componente da dimensão relacional da experiência consiste 
num processo seqüencial em três fases: Início, corpo e fim da relação. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

20 Título 
 

Cuidado humano de enfermagem a cliente com câncer sustentado na prática dialógica 
da Enfermeira 

 Autoria FONTES, C.A.S.; ALVIM, N.A.T. 
 Fonte Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2008 abr/jun; 16(2):193-9. 

 Objetivos Descrever as bases do diálogo entre a enfermeira e o cliente com câncer, assentadas em 
atributos da relação humana; discutir a prática dialógica da enfermeira como 
fundamental no cuidado a este cliente. 

 Referencial 
Teórico 

Embora existam aspectos semelhantes no viver com câncer, cada pessoa tem 
características únicas para lidar com a doença, um modo diferente para enfrentá-la, 
devido às suas crenças, valores e forma de ver o mundo. Em geral, os sentimentos que 
mais incomodam esses clientes são o medo, a tristeza, a possibilidade de perda do 
controle de sua própria, a incerteza da cura, a  terapêutica e o medo da recidiva. 

 Metodologia Qualitativa. Coleta de dados: Técnica de Criatividade e Sensibilidade, almanaque 
conjugada à entrevista semi-estruturada, amostra com 12 pacientes. 

 Resultados/ 
 

Seus resultados principais revelaram que as bases do diálogo se sustentam em 
princípios próprios da relação humana, como amizade, carinho, atenção, respeito, 
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 paciência e solidariedade. 

 Conclusões Concluiu-se que, para a enfermeira aproximar-se do cliente de modo a estabelecer uma 
relação de ajuda e confiança, se faz necessário transcender o lado técnico do cuidado, a 
fim de que ele consiga sentir-se confiante, respeitado, ouvido; e o diálogo emerge 
como condição essencial para criar esse vínculo. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

21 Título 
 

A relação humana no cuidado de enfermagem junto ao cliente com câncer submetido à 
terapêutica antineoplásica 

 Autoria FONTES, C.A.S.; ALVIM, N.A.T. 
 Fonte Acta Paul Enferm 2008;21(1):77-83. 

 Objetivos Descrever a relação entre a enfermeira e o cliente com câncer no contexto da 
quimioterapia, segundo a perspectiva do cliente; e analisar a prática da enfermeira em 
oncologia assentada nos preceitos do cuidado humano. 

 Referencial 
Teórico 

 Dentre os efeitos mais comuns estão os gastrointestinais, a fadiga e alguns outros que 
alteram a imagem corporal dos clientes, afetando sua auto-estima, como a alopécia, a 
caquexia, as alterações cutâneas e a disfunção sexual. Isso causa impacto emocional 
nos doentes porque são identificados como portadores de câncer. 

 Metodologia Qualitativa. Técnica de Criatividade e Sensibilidade, almanaque conjugada à entrevista 
semi-estruturada, amostra com 10 pacientes. 

 Resultados/ 
 

 

O discurso dos sujeitos revelou que o cuidado de enfermagem sustenta-se em 
princípios próprios da relação humana, como amizade, carinho, atenção, tolerância e 
solidariedade. Destacou que as ações da enfermeira conjugam atributos técnicos e 
humanos, considerando a vida como valor ético fundamental em respeito à dignidade 
humana como alicerce da interação no cuidado. 

 Conclusões Seus resultados contribuíram para a reflexão sobre cuidado de enfermagem no âmbito 
desta terapêutica, colaborando com possíveis mudanças na prática de cuidar da 
enfermeira em oncologia junto a este cliente, já tão estigmatizado pela própria 
construção social da doença. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

22 Título 
 

O câncer e seu tratamento: impacto na vida dos pacientes 

 Autoria GUTIÉRREZ, M.G.R. et.al. 
 Fonte Online Brazilian Journal Nursing (2006) 

 Objetivos Compreender a repercussão do câncer e seu tratamento nos diferentes âmbitos da vida 
desses. 

 Referencial 
Teórico 

 A transformação da vida do paciente, ocasionada pela doença e o tratamento, é 
também relatada em estudo que identificou as categorias: sentimentos positivos, 
sentimentos negativos, problemas cognitivos e sociais, fadiga, dor, comprometimento 
da vida sexual, problemas referentes à aparência, às finanças, bem como a limitação de 
papel e medo da recorrência do câncer,como sendo as que afetam a qualidade de vida 
dos pacientes. 

 

 Metodologia Qualitativa. Entrevista Semi-Estruturada com 13 pacientes , com idade 25 a 70 anos.  

 Resultados/ 
 

 

Três temas emergiram dos relatos dos pacientes: sofrendo o abalo da doença, 
redimensionando a vida e sentindo necessidade de um cuidado sensível. 
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 Conclusões Os resultados reforçam a necessidade de colocar em prática os princípios da 
humanização do cuidado de enfermagem, no atendimento aos pacientes com câncer e 
seus familiares. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

23 Título 
 

A Unidade de Quimioterapia na perspectiva dos clientes- indicativos para gestão do 
ambiente na Enfermagem Oncológica 

 Autoria MOURA, A.C.F.; MOREIRA, M.C. 
 Fonte Esc Anna Nery R Enferm 2005 dez; 9 (3): 372 - 80. 

 Objetivos Descrever os fatores ambientais considerados como determinantes de bem/mal-estar na 
unidade de quimioterapia, na perspectiva dos clientes;analisar os fatores ambientais 
considerados pelos clientes como determinantes de bem/mal-estar, como indicativos 
para o enfermeiro na gestão do ambiente. 

 Referencial 
Teórico 

 Neste ambiente que os pacientes interagem com outras pessoas, reagindo aos 
estímulos decorrentes dessas interações. Nesse sentido, o bem ou mal-estar são gerados 
em função dessa relação, e isso podeinterferir na sua recuperação, principalmente 
quando pensamos no ambiente hospitalar que ainda preserva características de 
impessoalidade, seja nas situaçõesde atendimento ambulatorial ou de hospitalização 

 Metodologia Qualitativa. Entrevista Semi- Estruturada e Observação não-participante com 20 
clientes. Análise a partir da transcrição das entrevistas. 

 Resultados/ 
 

 

Os resultados revelaram como fatores de bem estar: atitude carinhosa da equipe e, 
conforto da sala de aplicação de quimioterapia; como fator de mal-estar: desconforto 
da sala de espera. 

 Conclusões A perspectiva dos clientes indica que a gestão desse ambiente deve contemplar os 
aspectos físico, psicológico e social. Além disso, o enfermeiro deve incluir, no 
planejamento da sua assistência, o momento que antecede a aplicação da quimioterapia 
na sala de espera. É preciso pensar nas necessidades dos clientes como foco central 
para gerenciar os cuidados de enfermagem, observando a inter-relação de fatores que 
possam contribuir para o melhor estado de bem-estar possível dos clientes, entre eles se 
destacando o ambiente. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

24 Título 
 

Prevenção de Extravasamento por Quimioterapia Antineoplásica: Revisão Integrativa 

 Autoria FERREIRA, M.T.; REIS, P.E.D.; GOMES, I.P. 
 Fonte Online Brazilian Journal Nursing (2008) 

 Objetivos Identificar evidências na literatura científica relacionadas à prevenção de 
extravasamento em pacientes submetidos à infusão endovenosa periférica de 
quimioterapia vesicante. 

 Referencial 
Teórico 

 A toxicidade dermatológica decorrente do extravasamento de quimioterápicos consiste 
em um dos seus principais efeitos adversos que demanda maior rigor assistencial por 
parte dos enfermeiros. Este episódio é considerado uma autêntica emergência 
oncológica pela morbidade que pode provocar.  

 Metodologia Revisão de Literatura. Base de dados: COCHRANE, PUBMED/MEDLINE, LILACS, 
BDENF e CINAHL. 

 Resultados/ 
 

 

Sete estudos elegíveis apresentaram estratégias de prevenção relacionadas à avaliação 
do paciente, adequada formação da equipe de enfermagem e condições existentes para 
o acesso venoso. 

 Conclusões Os autores concluem que é de extrema importância que novos estudos testando formas 
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eficazes de prevenção sejam realizados pelos enfermeiros, para que sejam fornecidas 
melhores evidências para tomadas de decisões e suporte clínico para prevenção do 
extravasamento em pacientes submetidos à quimioterapia endovenosa periférica. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

25 Título 
 

Assistência de enfermagem a portadores de Linfoma de Hodgkin submetidos à 
Quimioterapia: Uma Revisão Integrativa 

 Autoria VASQUES, C.I. et.al. 
 Fonte Online Brazilian Journal Nursing (2008) 

 Objetivos Identificar os cuidados de enfermagem arrolados na literatura à pacientes portadores de 
Linfoma de Hodgkin submetidos a tratamento quimioterápico. 

 Referencial 
Teórico 

Posteriormente, como resultado da própria doença e do tratamento ao qual são 
submetidos ,os mesmos podem vir a apresentar episódios de dor decorrentes da 
compressão de tecidos, além dos efeitos colaterais causados pela quimioterapia e pela 
radioterapia que incluem descamação e escurecimento da pele do local irradiado, 
anorexia, dentre outros. Outro aspecto importante é o fato de que esses pacientes estão 
sob grande risco de desenvolver complicações mais graves, tais como a síndrome de 
lise tumoral e a síndrome de veia cava superior, podendo resultar em óbito 

 Metodologia Revisão Integrativa. Base dados: PubMed (MEDLINE), LILACS, BDENF. 

 Resultados/ 
 

 

Os achados mostram que o conhecimento produzido está voltado para os aspectos 
epidemiológicos da doença, modalidades terapêuticas, além das intervenções de 
enfermagem. Destas, o ensino, o uso de coping e de procedimentos técnico-
tecnológicos mostraram-se adequados e viáveis. 

 Conclusões Considerando que o corpo de conhecimento da enfermagem é uma das ferramentas 
indispensáveis para a prática clínica, é necessário que os enfermeiros entendam as 
características da doença e daqueles que são acometidos por ela, os mecanismos 
patológicos, sinais e sintomas, os tipos de tratamentos e os efeitos colaterais, assim 
como os cuidados de enfermagem que podem ser prestados. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

26 Título 
 

Avaliação da satisfação de pacientes oncológicos com atendimento recebido durante o 
tratamento antineoplásico ambulatorial 

 Autoria FONSECA, S.M.; GUTIÉRREZ, G.I.; ADAMI, N.P. 
 Fonte Rev Bras Enferm 2006 set-out; 59(5): 656-60. 

 Objetivos Avaliar o nível de satisfação de pacientes oncológicos com o atendimento recebido no 
Ambulatório de Quimioterapia de Adultos do Hospital São Paulo 

 Referencial 
Teórico 

A avaliação da qualidade da assistência prestada é imprescindível para o planejamento 
e gerenciamento dos sistemas de saúde. A mensuração da satisfação do paciente, a 
partir da utilização dos serviços de saúde, é um dos componentes dos resultados 
desejáveis da assistência prestada. 

 Metodologia Qualitativa. Entrevista Semi-Estruturada com 105 usuários. Idade: 41 a 60 anos. Foram 
avaliados pelo teste Qui-Quadrado. 

 Resultados/ 
 

 

A avaliação dos usuários foi positiva, tanto com o atendimento de enfermagem (54% 
muito bom e 46% bom), quanto com o atendimento global do serviço (50% muito 
satisfeitos e 46% satisfeitos). O nível de satisfação manifestado pelos usuários 
relacionou-se, principalmente, com a acessibilidade organizacional, o ambiente 
acolhedor e o processo assistencial nas dimensões da interação profissional/cliente e do 
desempenho técnico. 

 Conclusões No entanto, apontaram como medidas necessárias, evitar a falta de drogas e aumentar o 



67 
 

 

número de vagas. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

27 Título 
 

Leucocitúria em pacientes submetidos a Quimioterapia e coleta de urina 

 Autoria SILVA, S.R.;NASCIMENTO, T.G. 
 Fonte Rev Bras Enferm, Brasília 2010 jul-ago; 63(4): 616-22 . 

 Objetivos Verificar a freqüência de leucocitúria entre pacientes portadoras de câncer 
ginecológico submetidas a tratamento quimioterápico. Avaliar junto a essas pacientes 
as práticas executadas na coleta de urina para exame. 

 Referencial 
Teórico 

A coleta de amostra da urina é fundamental que seja realizada corretamente, pois 
apenas amostras obtidas de forma adequada têm resultados confiáveis. Amostra deve 
ser colhida em frascos de boca larga, tampa com rosca, opaco e antes desta coleta 
deve-se realizar higiene adequada da genitália. 

 Metodologia Experimental. Coleta de dados com questionário para 30 pacientes. 

 Resultados/ 
 

 

Das 30 entrevistadas, 80% relataram coletar corretamente urina, 100% apresentaram 
pelo menos um erro durante o processo. A frequência de leucocitúria foi de 30 
episódios. Os erros ocorreram principalmente na higienização genital e coleta do jato 
urinário. 

 Conclusões Infere-se que a forma errônea na coleta de urina somada a neutropenia sejam 
responsáveis pela Leucocitúria. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

28 Título 
 

Qualidade de vida de pacientes com câncer colorretal em terapia adjuvante 

 Autoria NICOLUSSI, A.C.; SAWADA N.O. 
 Fonte Acta Paul Enferm 2009;22(2):155-61. 

 Objetivos Avaliar a QV e identificar os domínios de QV afetados nos pacientes com câncer 
colorretal e, caracterizar os dados sócio-demográficos, clínicos e terapêuticos e 
correlacioná-los aos domínios de QV. 

 

 Referencial 
Teórico 

O câncer colorretal e seu tratamento podem causar um efeito adverso na função social, 
incluindo trabalho e vida produtiva, relacionamento com familiares, parceiros e 
amigos, e outros interesses e atividades sociais. 

 Metodologia Quantitativa. Foi utilizado Questionário Qualidade de Vida, amostra com 22 pacientes. 
Foi utilizado o software StatisticalPackage for Social Science (SPSS for Windows) e o 
teste de consistência interna Alpha de Cronbach para testar a confiabilidade do 
instrumento. 

 Resultados/ 
 

 

A qualidade de vida foi considerada satisfatória (média = 79,13). Os domínios mais 
afetados foram: Função Emocional e sintomas dor, insônia, fadiga. Nas correlações, as 
mulheres destacaram-se negativamente, apresentando piores escores nas Funções 
Emocional, Cognitiva e sintomas: dor, insônia, fadiga, constipação e perda de apetite. 
Os pacientes em radioterapia relataram mais dor e os assintomáticos à quimioterapia 
são os que obtiveram melhor qualidade de vida geral. 

 Conclusões A qualidade de vida foi satisfatória, relativamente pior nas mulheres, em radioterapia e 
que apresentaram efeitos colaterais da quimioterapia. 

Nº DADOS DOS 
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ARTIGOS 
29 Título 

 
Validação de Material Informativo a pacientes em Tratamento Quimioterápico e aos 
seus familiares 

 Autoria SALLES, P.S.; CASTRO, R.C.B.R. 
 Fonte Rev  Esc Enferm USP 2010; 44(1): 182-9 

 Objetivos Validar o conteúdo e a compreensibilidade do instrumento de comunicação escrita, 
Material informativo 

 Referencial 
Teórico 

Somente pela comunicação efetiva é que o enfermeiro poderá identificar e atender as 
necessidades de saúde do paciente ajudando-o a conceituar seus problemas, enfrentá-
los, e encontrar alternativas de solução dos mesmos. 

 Metodologia Quantitativa. Instrumento com dados de identificação do cuidador, entrevista semi-
estruturada, a fim de avaliar as informações contidas na cartilha. Sujeito: 23 cuidadores 

 Resultados/ 
 

 

A avaliação foi positiva e as informações foram consideradas esclarecedoras pela 
maioria dos participantes, dos quais alguns contribuíram com sugestões, que foram 
apresentadas ao material. Após a finalização o material servirá de apoio aos pacientes e 
familiares. 

 Conclusões O estudo pode inferir que o material poderá facilitar a ação do enfermeiro, inserindo a 
família nesse contexto, no momento que ainda estão abalados com o diagnóstico. A 
desospitalização faz com que a família tenha a necessidade de aprender a lidar com os 
efeitos colaterais do tratamento e por isso a importância da educação para o auto-
cuidado 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

30 Título 
 

Auto-exame de mama: significado para pacientes em tratamento quimioterápico 

 Autoria NASCIMENTO, T.G.; SILVA, S.R.; MACHADO, A.R.M. 
 Fonte Rev Bras Enferm, Brasília 2009 jul-ago; 62(4): 557-61. 

 Objetivos Verificar a prática do AEM entre pacientes portadoras de câncer de mama submetidas 
à quimioterapia; Identificar o significado atribuído ao AEM entre mulheres portadoras 
de câncer de mama. 

 Referencial 
Teórico 

O câncer de mama, que é provavelmente o mais temido pelas mulheres devido à sua 
alta freqüência e, sobretudo pelos seus efeitos psicológicos que afetam a percepção da 
sexualidade e a própria imagem pessoal, alguns pesquisadores acreditam que só será 
possível reduzir sua mortalidade com diagnóstico precoce que identifique o tumor com 
o menor tamanho possível em estádio inicial 

 Metodologia Qualitativa. Entrevista Semi-Estruturada com 10 mulheres. 

 Resultados/ 
 

 

As entrevistadas possuíam conhecimento sobre a existência e importância do AEM, 
porém, muitas não o praticavam de forma correta ou desconheciam a periodicidade e 
técnica indicada, havendo necessidade de desenvolver intervenções efetivas que 
promovam a conscientização da população feminina a respeito da importância em 
adotar práticas direcionadas ao diagnóstico precoce do câncer mamário. 

 Conclusões É nesse contexto que se faz necessária a implementação de estratégias eficazes que 
incentivem não somente a utilização correta do auto exame, como também os demais 
métodos preventivos e,principalmente a conscientização dessa população da 
necessidade em adotar práticas direcionadas ao diagnóstico precoce do câncer 
mamário. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

32 Título 
 

Monitoramento e Avaliação dos Efeitos Colaterais da Quimioterapia em pacientes com 
câncer de Cólon 
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 Autoria ALMEIDA, E.P.M.;GUTIÉRREZ, M.G.R.; ADAMI, N.P. 
 Fonte Rev Latino-am Enfermagem 2004 setembro-outubro; 12(5):760-6 

 Objetivos Monitorar e avaliar a ocorrência e grau de intensidade da náusea, vômito e diarréia em 
pacientes com neoplasia de cólon, submetidos à quimioterapia ambulatorial, que 
receberam informações de enfermagem para o manejo desses sintomas. 

 Referencial 
Teórico 

De Informação para manejo adequado dos efeitos colaterais como náusea, vômito e 
diarréia, uma vez que se encontram entre aqueles que mais debilitam o paciente com 
câncer e ainda, são frequentemente apontados como fatores que contribuem para o 
abandono do tratamento. 

 Metodologia Qualitativa. Instrumento para registro das ocorrências. Sujeitos: 17 pacientes. 

 Resultados/ 
 

 

Os resultados evidenciaram que a maioria dos pacientes (82,4%) apresentou pelo 
menos um dos sinais e sintomas estudados, entre o primeiro e o 21º dias do ciclo de 
tratamento. A náusea foi o sintoma mais freqüente (76,5%), com pico no 4º e 5º dias do 
ciclo, seguida da diarréia (70,5%), com pico no 7º dia e, por último o vômito (53,0%), 
com pico no 5º dia 

 Conclusões Quanto ao grau de intensidade desses sintomas, a maioria dos pacientes situou-se no 
grau 1, estabelecido como aceitável para o estudo, indicando que as orientações de 
enfermagem e o acompanhamento contínuo contribuíram para a maior efetividade do 
manejo desses sintomas por parte dos pacientes 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

33 Título 
 

Avaliação da Qualidade de Vida de Pacientes Oncológicos em Tratamento 
Quimioterápico Adjuvante 

 Autoria MACHADO, S.M.; SAWADA, N.O. 
 Fonte Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2008 Out-Dez; 17(4): 750-7. 

 Objetivos Avaliar a QV de pacientes com câncer de mama e intestino, submetidos ao tratamento 
quimioterápico adjuvante, no início e após três meses. 

 Referencial 
Teórico 

A mensuração de Qualidade de Vida (QV) do paciente oncológico, nos dias atuais, é 
um importante recurso para avaliar os resultados do tratamento na perspectiva do 
paciente. 

 Metodologia Quantitativa. Instrumento com dados sócio-demográficos,clínicos e terapêuticos e 
questionário EORTC QLQ-C30.Amostra: 21 pacientes. 

 Resultados/ 
 

 

Os resultados apontaram uma diminuição nas funções físicas, emocional, cognitiva e 
social e aumento nos sintomas fadiga, náuseas e vômitos, dor, insônia, perda de apetite, 
diarréia. 

 Conclusões Apesar disso, a média da avaliação do estado geral de saúde/qualidade de vida 
aumentou após os três meses de tratamento, demonstrando que a quimioterapia 
adjuvante teve um impacto positivo na qualidade de vida. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

34 Título 
 

Comportamento de crianças, Acompanhantes e Auxiliares de Enfermagem durante 
sessão de punção venosa 

 Autoria LEMOS, I. L.; FERREIRA, E.A.P. 
 Fonte Psicologia: Teoria e Pesquisa Jul-Set 2010, Vol. 26 n. 3, pp. 433-443 

 Objetivos Caracterizar o repertório comportamental apresentado por crianças com diagnóstico de 
câncer, assim como por seus acompanhantes e auxiliares de enfermagem durante 
procedimento de punção venosa para administração de quimioterapia em ambulatório. 
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 Referencial 
Teórico 

Crianças em Tratamento Quimioterápico ,sofrem grande impacto durante o 
procedimento de punção venosa, caracterizando este responsável pela dor e estresse 
destes pacientes. 

 Metodologia Qualitativa. Entrevista e observação direta com 14 crianças. 

 Resultados/ 
 

 

Foram utilizados três sistemas de categorias de comportamento (para as crianças, os 
acompanhantes e os auxiliares de enfermagem). Não foram observadas diferenças 
significativas entre comportamentos concorrentes e não concorrentes de crianças pré-
escolares e escolares.Observou-se maior variabilidade comportamental entre 
acompanhantes de pré-escolares e maior frequência de comportamentos verbais 
dirigidos a escolares em auxiliares de enfermagem. 

 Conclusões Discute-se a necessidade da preparação psicológica para procedimentos invasivos em 
oncologia pediátrica. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

35 Título 
 

Desenvolvimento de Instrumento de Coleta de Dados de Enfermagem para pacientes 
com câncer de pulmão em Quimioterapia Ambulatorial 

 Autoria SALVADORI, A. M.; LAMAS, J.L.T.; ZANON, C. 
 Fonte Esc Anna Nery Rev Enferm 2008 mar; 12 (1): 130 - 5. 

 Objetivos Elaborar um instrumento de coleta de dados para pacientes com câncer de pulmão em 
quimioterapia ambulatorial e avaliar a validade de conteúdo do instrumento e sua 
confiabilidade do instrumento. 

 Referencial 
Teórico 

A teoria do autocuidado, elaborada por Orem, parece ser um caminho para alcançar 
uma assistência de enfermagem mais eficaz, mas há necessidade de um instrumento de 
coleta de dados que torne todo o processo viável. 
 

 Metodologia Quantitativa. Instrumento de coleta de dados baseado na revisão de literaturada teoria 
de auto cuidado proposta  por Dorothea Orem e verificação da validade do conteúdo. 
Sujeitos: 20 pacientes. 

 Resultados/ 
 

 

Para sua validação, o instrumento foi primeiramente avaliado por juízes; após 
isso,foram realizados o pré-teste e o teste de confiabilidade pelo método da 
equivalência entre observadores. A maior parte da população referiu problemas para 
manter o sono, relacionado a dispnéia pela patologia de base. A fadiga foi referida e 
está associada a patologia , além de ser um dos efeitos colaterais da quimioterapia. 
Quanto ao auto-cuidado , tiveram menor aderência a ingesta de líquidos inferior a 2 
litros. A maior parte dos itens do instrumento, no que diz respeito ao exame físico, 
apresentou concordância total 

 Conclusões O referencial de Dorothea Orem mostrou-se eficaz na elaboração de um instrumento de 
coleta de dados para pacientes com câncer de pulmão em quimioterapia ambulatorial. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

36 Título 
 

Avaliação da qualidade de vida de pacientes com câncer submetidos à quimioterapia 

 Autoria SAWADA,N.O. et.al. 
 Fonte Rev Esc Enferm USP 2009; 43(3):581-7 

 Objetivos Avaliar a Qualidade de Vida de pacientes com câncer, submetidos a quimioterapia. 

 Referencial 
Teórico 

A mensuração da Qualidade de Vida ( QV) tem sido muito utilizada para avaliar os 
ensaios clínicos  com quimioterápicos com a finalidade de medir os efeitos colaterais 
induzidos pelos quimioterápicos. Sendo este método a melhor forma de avaliar a 
tolerância para o paciente. 
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Metodologia 

 

Transversal 

 Resultados/ 
 

 

O QLQ-C30 mostrou que a pontuação média das funções física, cognitiva e social, e 
desempenho de papel, variou de 71,26 a 75,12 demonstrando um nível satisfatório. Na 
função emocional, a média foi baixa de 55,46. Nas escalas de sintomas, houve o 
predomínio da insônia com uma média de 34,44, seguida de dor (23,33) e fadiga 
(22,31). 

 Conclusões A qualidade de vida foi satisfatória em todos os domínios, exceto a função emocional, 
que foi baixa, demonstrando que os efeitos colaterais da quimioterapia influenciam 
negativamente a qualidade de vida dos pacientes. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

37 Título 
 

Opinião de acompanhantes de crianças em quimioterapia ambulatorial sobre uma 
quimioteca no município de São Paulo 

 Autoria JESUS, I.Q. et.al. 
 Fonte Acta Paul Enferm 2010;23(2):175-80. 

 Objetivos Conhecer a opinião dos acompanhantes de crianças de 2 a 12 anos de idade em 
tratamento. 

 Referencial 
Teórico 

A criança, quando brinca no hospital, muda o ambiente, aproximando-o de sua 
realidade cotidiana, trazendo um efeito positivo sobre a hospitalização. Ela faz do 
brincar um recurso viável e adequado para enfrentar sua condição. 

  
 

Metodologia 

 

Quantitativa. Entrevista Semi-Estruturada, com 54 acompanhantes de crianças. Os 
dados foram digitados e analisados pelo programa EPINFO. 

 Resultados/ 
 

 

Na opinião desses acompanhantes, o ambiente colorido e cheio de brinquedos e a 
oferta de atividades lúdicas, durante a administração de quimioterápicos, têm 
influência positiva na qualidade do tratamento e no estado de bem-estar da criança. 
Apesar da avaliação extremamente positiva sobre o serviço, foram apontados aspectos 
que necessitam ser aprimorados, principalmente em relação ao atendimento. 

 Conclusões Os acompanhantes percebiam que o ambiente e o brincar colaboravam no bem estar 
das crianças em tratamento. A Quimioteca é uma experiência inovadora que pode 
servir de exemplo para o desenvolvimento de tecnologias criativas de cuidado às 
crianças com câncer e suas famílias, contribuindo para a melhoria da assistência a essa 
clientela. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

38 Título 
 

Complicações na rede venosa de mulheres com câncer de mama durante tratamento 
quimioterápico 

 Autoria MARTINS, E.Z. et.al. 
 Fonte Acta Paul Enferm 2010;23(4):552-6. 

 Objetivos Identificar as reações da rede venosa e investigar a freqüência e as características 
destas reações em mulheres com câncer de mama durante o tratamento quimioterápico. 

 Referencial 
Teórico 

 

  
 

Metodologia 

 

Estudo Retrospectivo. Instrumento 339 prontuários. 

 Resultados/ Durante os tratamentos neoadjuvantes e adjuvantes 17,1% e 22,4% mulheres 
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apresentaram intercorrências registradas no prontuário, sendo as frequentes: 
extravasamento, dor e alteração na coloração da pele. As condutas mais citadas na 
neoadjuvância foram: utilização de compressas frias (2,9%) e aplicação de 
glicocorticoide subcutâneo no local (3,5%) e na adjuvância foram: aplicação de 
hidrocortisona  subcutâneo no local (3,2%), aplicação do protocolo de extravasamento 
(6,2%) e utilização de compressas de gelo (7,1%). 

 Conclusões O registro das intercorrências e o relato da equipe de enfermagem são essenciais para o 
acompanhamento dos sítios de punções venosas utilizados durante o tratamento 
quimioterápico, além de mensuração e registro fotográfico do local. 

 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

39 Título 
 

Relação entre espiritualidade e câncer: perspectiva do paciente 

 Autoria GUERRERO ,G.P. et.al. 
 Fonte Rev Bras Enferm, Brasília 2011 jan-fev; 64(1): 53-9. 

 Objetivos Compreender a relação da espiritualidade e o enfrentamento ao câncer na perspectiva 
dos pacientes oncológicos, com a finalidade de subsidiar o seu planejamento de 
cuidados. 

 Referencial 
Teórico 

A espiritualidade é mais ampla e pessoal, está relacionada a um conjunto de valores 
íntimos, completude interior, harmonia, conexão com os outros; estimula um interesse 
pelos outros e por si; uma unidade com a vida, a natureza e o universo. É aquilo que dá 
sentido à vida, independente de sua religião, e, dessa maneira, produz capacidade de 
suportar sentimentos debilitantes de culpa, raiva e ansiedade; além disso, os aspectos 
espiritualistas podem mobilizar energias positivas e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas. 

  
 

Metodologia 

 

Qualitativa. Entrevista narrativa com 14 pacientes. Idade: 23 a 72 anos. 

 Resultados/ 
 

 

Os relatos foram organizados em três categorias: a descoberta do câncer, a fé como 
enfrentamento ao câncer, a busca pela cura do câncer. Compreendeu-se que o paciente 
oncológico busca a espiritualidade como forma de enfrentamento da doença, com a 
finalidade de minimizar o sofrimento ou obter maior esperança de cura com o 
tratamento. 

 Conclusões O tema central “o câncer amedronta e a espiritualidade renova” demonstra a 
importância do reconhecimento da espiritualidade como estratégia de enfrentamento no 
planejamento da assistência ao paciente oncológico. 

Nº DADOS DOS 
ARTIGOS 

40 Título 
 

A Experiência da Terapêutica Quimioterápica Oncológica na Visão do Paciente 

 Autoria ANJOS, A.C.Y.; ZAGO, M.M.F. 
 Fonte Rev Latino-am Enfermagem 2006 janeiro-fevereiro; 14(1):33-40 

 Objetivos Compreender o significado atribuído à experiência de submeter-se à quimioterapia 
oncológica, por meio da análise interpretativa de um estudo de caso 

 Referencial 
Teórico 

A atenção não deve se a ter apenas ao mundo biológico da doença do paciente, mas 
também incluir o mundo do seu corpo, no sentido sociológico. Sob essa perspectiva, o 
corpo é uma entidade culturalmente determinada: o senso que se tem do corpo é 
infinitamente complexo e suas funções vão além da soma das suas particularidades 
biológicas, principalmente na situação do câncer. 
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Metodologia 

 

Estudo de Caso Etnográfico. Sujeito: 01 paciente 

 Resultados/ 
 

 

Análise dos dados foi realizada em duas etapas: na primeira, identificaram-se as 
unidades de significados e na segunda sintetizou-se o significado atribuído à 
experiência como “a perda do controle da vida”. Esse significado destacou as 
alterações nos seus papéis sociais, principalmente as dificuldades de manter os recursos 
financeiros para o sustento da sua família e o relacionamento com seus filhos. 

 Conclusões O tema central “o câncer amedronta e a espiritualidade renova” demonstra a 
importância do reconhecimento da espiritualidade como estratégia de enfrentamento no 
planejamento da assistência ao paciente oncológico. 

 

Análise e Avaliação dos artigos selecionados 

Após a seleção dos artigos foi realizada a etapa de análise com a leitura dos mesmos, 

identificação dos temas comuns e posterior organização deles em categorias 

Para facilitar a análise dos artigos selecionados, utilizou-se um instrumento já validado 

por Ursi (2005). Este instrumento foi adaptado para a pesquisa em questão. O instrumento 

contempla os seguintes itens (APENDICE A): 

1) Identificação (título do artigo, título do periódico, autores ,profissão dos autores, local e 

ano de publicação); 

2) Instituição sede do estudo; 

3) Tipo de revista científica; 

4) Banco de Dados no qual o artigo é referenciado; 

4) Características metodológicas do estudo ( tipo de publicação, cenário e sujeito); 

5) Avaliação do rigor metodológico (clareza na identificação da trajetória metodológica no 

texto); 

6) Objetivos ou questão de investigação; 

7) Resultados; 

8) Conclusão. 

Ainda, esta análise contribui no direcionamento do olhar dos enfermeiros na 

assistência a esta clientela, permitindo assim formular intervenções que venham melhorar a 

assistência já que passa a compreender as necessidades do cliente em tratamento 

quimioterápico, considerando os determinantes biomédicos, psicológicos e sociais. Com isto, 

é possível contribuir para o enfrentamento deste nos efeitos colaterais e adversos da 

terapêutica resultando na melhoria da qualidade de vida. 

 No capítulo seguinte são apresentados os resultados e discussão, considerando os 

objetivos do estudo. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Atualmente vários investimentos governamentais estão voltados para prevenir e 

controlar as DCNTs , dentre elas o câncer que representa um grave problema de Saúde 

Pública. 

De acordo com Smeenk5

 

et al (apud Silveira, 2005), 50% dos indivíduos portadores de 

câncer , tem o prognóstico baixo para a cura e logo a qualidade de vida destes inevitavelmente 

diminui e como consequência aumenta a probabilidade de readmissões hospitalares, devido ao 

agravamento dos sintomas relacionados à doença e o tratamento oncológico. Apesar dos 

avanços da tecnologia na medicina, na saúde e na enfermagem, o câncer ainda tem elevado 

índice de morbidade e mortalidade. 

O diagnóstico de câncer provoca medo da morte e da dor, além da perda da 

integridade física e autoestima gerada pelo conhecimento da doença e as terapêuticas. Há 

várias modalidades de tratamento dentre elas a quimioterapia que possui maior especificidade 

na cura de tumores malignos incluindo os mais avançados e a que mais aumenta a sobrevida 

dos portadores de câncer (ANDRADE e SILVA, 2007). 

Devido a não especificidade dos quimioterápicos e inexistência de drogas capazes de 

atuar somente nas células tumorais, os pacientes ficam sujeitos a apresentarem vários efeitos 

colaterais em especial as células de rápida divisão celular como tecido hematopoiético 

,germinativo, folículo piloso e epitélio do trato gastrointestinal. Portanto, o enfermeiro ao 

cuidar deste cliente deve elaborar alternativas para controlar e prevenir tais efeitos, 

favorecendo ao cliente habilidade funcional e qualidade de vida. 

                                                           
5 SMEENK, F.W.J.M.; HAASTREGT, J.C.M.; WITTE,L.P.;CREBOLDER,H.F.J.M.Effectiveness of home care 
programmes for patients with in incurable cancer on their quality of life and time spent in hospital: systematic 
review. British Medical Journal, London, v.316, n.27, p.1939-1944, June,1998. 
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Caracterização dos Artigos 

 

Ao realizar a análise dos artigos através do instrumento utilizado, os segmentos 

abordados, anteriormente pontuados, demonstraram importantes reflexões. Dentre os autores 

destaca-se maior produção de pesquisas relacionado a temática por enfermeiros, como mostra 

o Gráfico 1. 

Gráfico 1- Categoria Profissional dos Autores 
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Elaborado por Carla Nogueira. Rio de Janeiro, 2011.  

 

Vale salientar que os achados apontam os enfermeiros como os que mais publicaram 

sobre a temática deste estudo. “Isto justifica- se pelo fato que um dos descritores utilizados ser 

“Enfermagem Oncológica” e ‘Enfermagem” refinando mais o tipo de periódicos encontrados, 

além de ser este profissional que têm maior contato com este cliente durante a terapêutica 

quimioterápica, sendo este responsável pela administração dos fármacos, transferindo 

orientações sobre autocuidado, esclarecendo dúvidas frequentes e manejo dos efeitos 

colaterais.  

Outros profissionais como estatísticos, farmacêuticos, psicólogos e médicos de áreas 

afins, trabalham conjuntamente com os enfermeiros na assistência a esta clientela no intuito 

de tornar este cuidado mais qualificado, já que para a efetividade do tratamento precisam ser 

assistidos por uma equipe multidisciplinar. Além disso, em virtude da quantidade crescente e 

da complexidade de informações na área da saúde, atualmente as pesquisas são 

cientificamente embasadas, capazes de delimitar etapas metodológicas mais concisas e de 

propiciar, aos enfermeiros, melhor utilização das evidências elucidadas em inúmeros estudos, 

figurando na Prática Baseada em Evidências. 
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Quanto à qualificação destes autores, é visto que possuem especialização em 

Oncologia e em outras áreas, e que atuam na Assistência Direta ao cliente ou são Docentes, 

como descrito no Gráfico 2.  

Gráfico 2. Qualificação Profissional dos Autores 
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Elaborado por Carla Nogueira. Rio de Janeiro, 2011.  
 

Nota-se que estudos voltados na atenção oncológica passaram a ser investigados 

durante a formação do futuro profissional, seja na graduação ou na especialização, no intuito 

de oferecer ao doente com câncer em Tratamento Quimioterápico um cuidado embasado em 

conhecimento científico e nas relações interpessoais , tornando este mais humanizado, além 

de contribuir para o enfrentamento deste no processo de saúde-doença. Partindo do 

pressuposto que a incidência crescente do câncer nos últimos anos tem grande impacto nas 

condições de morbidade e mortalidade populacional, já que as DCNT´s aparecem como a 

primeira causa de óbitos, um olhar direcionado para esta problemática é fundamental para o 

aumento da sobrevida e melhoria da qualidade de vida. 

De acordo com Silveira (2005), estimular o conhecimento em Oncologia na academia 

e Programas de Educação Continuada favorecem aos enfermeiros embasamento necessário no 

cuidado ao cliente portador de câncer, oferecendo conteúdo adequado voltado para as 

necessidades deste grupo, assim como adequada supervisão dos Projetos de especialização em 

Oncologia, Mestrado e Doutorado. 
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Outro aspecto discutido foi em relação aos locais dos estudos em que foram realizadas 

as pesquisas, como mostra o Gráfico 3. Observa-se um número maior de estudos realizados 

no Estado de São Paulo. Isso se justifica pela maior concentração de Centros para Tratamento 

Oncológico existentes no estado. Ao todo somam 24 centros entre hospitais e outras 

instituições. Em segundo lugar, vem o Estado do Rio de Janeiro com 7 centros. Em maior 

destaque o Instituto Nacional do Câncer (INCA) que sendo este referência nacional. Em 

seguida, vem a região sul do país além da região Norte e Nordeste. 

Observa-se ainda que os profissionais das Escolas de Enfermagem de São Paulo estão 

ativamente inseridos em projetos voltados para a construção do conhecimento. Ambas as 

instituições oferecem além dos programas de pós-graduação, núcleos de pesquisa com a 

participação de enfermeiros assistenciais, acadêmicos e alunos de pós-graduação, sendo um 

fator contribuinte para a pesquisa em grupo (SILVEIRA,2005). 

 

Gráfico 3.Avaliação quanto ao local de Estudo 

 

Elaborado por Carla Nogueira. Rio de Janeiro, 2011.  
 

Também foram avaliados os locais de publicação como mostra o Gráfico 4. Nota-se 

que em cinco artigos, o local de realização do estudo e o local de publicação não condizem, 

ouseja, o local do estudo foi região diferente do local de publicação neste caso a maioria 

ocorreu no estado do Rio de Janeiro. 

 

Gráfico 4. Avaliação quanto ao local de Publicação 
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Elaborado por Carla Nogueira. Rio de Janeiro, 2011.  
 

No contexto dos locais de publicação a maioria encontrava-se em revistas do Estado do 

Rio de Janeiro. Tais revistasforam: Revista Enfermagem da UERJ; Revista da Escola de 

Enfermagem Ana Neri, Online Brazilian Journal Nursing e Revista Brasileira de Cancerologia. 

Em seguida, aparece o Estado de São Paulo com publicações nas Revistas Acta Paulista 

Enfermagem, Revista da Escola de Enfermagem da USP e Revista Latino Americana de 

Enfermagem.Isto pode ser justificado pela maior concentração de Universidades nestes estados, 

com maior interesse por estas instituições de Ensino para divulgar o conhecimento científico. 

O estado de Minas Gerais apresentou dois artigos da Revista da Escola de Enfermagem do 

Triângulo Mineiro. Já na região Sul houve publicações nas Revistas Cogitare Enfermagem e na 

Gaúcha de Enfermagem, respectivamente. Em Brasília, encontramos a Revista Brasileira de 

Enfermagem. Uma Revista do Pará apresentou um Artigo cujo tema era voltado para Psicologia. 

O ano de publicação dos artigos encontrados tem relevância ao ser analisado por se tratar 

de um tema bastante investigado na área científica. Nota-se que o ano de maior publicação foi o 

de 2008 com oito publicações, como mostra o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5- Ano de publicação dos Artigos 
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Elaborado por Carla Nogueira. Rio de Janeiro, 2011.  
 

Referente ao tipo de método utilizado nos Estudos Selecionados o mesmo vem sendo 

apresentado no Gráfico 6. Nota-se que a metodologia prevalente das publicações é de abordagem 

Qualitativa. Em seguida, tem-se Abordagem Quantitativa, Pesquisa Bibliográfica, Revisão 

Integrativa, Caso Clínico, Pesquisa Experimental e Estudo Transversal. 

 
Gráfico 6- Metodologia dos Estudos 
 

 

Elaborado por Carla Nogueira. Rio de Janeiro, 2011.  
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Dentre os estudos com abordagem qualitativa, a fenomenologia apresenta grande 

destaque, seguido do materialismo dialético, além de outros métodos como a etnografia e a 

teoria fundamentada nos dados. Outros estudos delinearam este tipo de abordagem porém não 

discriminaram o método específico utilizado na pesquisa. 

As pesquisas qualitativas se apresentam de maior interesse pela enfermagem para a 

construção do conhecimento. Para Streubert6

Viu-se que poucos estudos utilizaram o desenho experimental e nenhum estudo foi 

encontrado com desenho quase experimental, que de acordo com Grey

(2001 apud Silveira 2005), o estudo com 

abordagem qualitativa propicia o conhecimento para a enfermagem de fenômenos que não são 

objetivos, onde os fenômenos humanos caracterizam o foco de interesse da profissão. 

No contexto dos estudos quantitativos, totalizaram-se em 13 sendo estes: estudo 

retrospectivo, transversal, pesquisa metodológica e levantamento. 11 estudos seguem 

desenhos de abordagem quantitativa, porém não discriminaram o tipo de delineamento, sendo 

que 2 desenvolveram uma revisão bibliográfica (artigos 12 e 13). 

7

 

(2001 apud Silveira 

2005) tais estudos levam a descobertas que validam eventos da prática clínica além de 

fundamentar mudanças necessárias na prática. Ainda, os estudos experimentais e quase-

experimentais são importantíssimos para estabelecer a prática baseada em evidências. 

Santana (2004) na revisão do transcurso da evidência científica na medicina baseada 

em evidências destacou que a melhor evidência na prática são as provenientes de ensaio 

clínico, pois considera os demais tipos de desenho com resultados pouco qualificados, 

oferecendo evidência de qualidade também inferior. 

 

Categorização dos Temas 

O Quadro 8 relaciona os temas comuns encontrados com suas respectivas referências 

em categorias. Vale destacar que estas categorias estão totalmente interligadas já que a 

assistência de enfermagem representa um conjunto de ações que engloba tanto a prática 

assistencial quanto o planejamento da assistência. Sendo assim, algumas referências se 

repetem em determinadas categorias. 

 

                                                           
6STREUBERT,H..J. Avaliação do relatório de pesquisa qualitativa. In: LOBIONDO,G.;HABER,J.Pesquisa em 
Enfermagem: métodos, avaliação crítica e utilização. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2001.cap.18,p.255-267 
7 
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Quadro 6.Categorização dos artigos quanto aos temas em comum encontrados. 

Temas Artigos Total 

Vivência do Cliente com 

Câncer e Quimioterapia 

1,2,5,6,8,11,12,13,14,15,17,18,21,22,23,34,38,39,40 21 

Necessidades do Cliente 3,7,9,16,17,19,20,23,26,27,29,30,31,37 13 

Perspectiva do Cuidado 

pela enfermagem 

4,5,10,14,15,16,18,19,20,21,24,25,28,29,32,33,35,36,38 19 

 

 

Vivência do Cliente com Câncer e Quimioterapia 

 

Os artigos nº1 e 5 abordam o cotidiano de crianças e adolescentes em Tratamento 

Quimioterápico, onde a quimioterapia representa: algo gerador de dor pelos efeitos colaterais, 

gerando interferência direta no cotidiano , além do caráter agressivo. Porém vêem a 

quimioterapia como possibilidade de cura e valorização da vida sentindo-se mais próximo de 

Deus, além desta propiciar a retomada no cotidiano. O artigo 5 ainda afirma que o enfermeiro 

ao fornecer orientações a criança e aos seus familiares referente ao cuidado domiciliar 

contribui , satisfatoriamente para o enfrentamento dos efeitos colaterais. 

Haupenthal e Schacht (2010) confirmam a importância da transferência de informação 

para o cliente durante a quimioterapia onde o cuidado de enfermagem vai além da ação 

terapêutica, cabendo ao profissional, dar suporte para o enfrentamento da doença, uma vez 

que o tratamento geralmente é prolongado e passível de efeitos adversos. Os pacientes estão 

fragilizados e ansiosos com o diagnóstico, prognóstico e com as mudanças na vida pessoal, 

familiar e social provocados pela doença. 

Portanto o cliente ainda sofre com as dúvidas pela incerteza da cura, já que para 

muitos o câncer é visto como uma doença incurável e logo gerando medo da morte. O estudo 

n. 6 que buscou desvelar os sentimentos da mulher mastectomizada em quimioterapia, 

baseado na fenomenologia Heiddegeriana abordando a obra o temor, a angústia e a cura 

evidenciou que o impacto dessa vivência é dominado pelo temor da morte, onde a mulher se 

apresenta de modo antecipado para esta, norteado pelos aspectos da cotidianidade assistencial 

e da social, regidas pelo falatório e pela curiosidade .  
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Muitos pacientes e os familiares, na desesperança e no sofrimento causado pela 

descoberta da doença, vêem na espiritualidade um sentido positivo ou negativo para suas 

experiências.  

Os autores do artigo 39 descrevem que para os pacientes em tratamento 

quimioterápico a espiritualidade é encarada como forma de enfrentamento da doença, na 

finalidade de minimizar o sofrimento ou obter maior esperança de cura com o tratamento. 

Concluíram que na visão dos pacientes “o câncer amedronta e a espiritualidade renova”, 

reforçando a importância do reconhecimento da espiritualidade como estratégia de 

enfrentamento no planejamento da assistência ao paciente oncológico.  

Até porque, apesar de esta modalidade terapêutica ter eficácia e com grandes 

possibilidades de cura, a quimioterapia, provoca sensações desagradáveis aos clientes, tanto 

fisicamente quanto emocionalmente, o que pode dificultar e alterar seu modo e/ou seus 

hábitos de vida diária. È de suma importância propiciar ao cliente uma atmosfera durante a 

terapêutica baseada na participação e diálogo entre o enfermeiro, cliente e família seguindo os 

princípios do cuidado humano.  

A referência 21 demonstra a importância da relação mais próxima entre o cliente e a 

equipe de enfermagem, baseada no discurso dos sujeitos participantes na pesquisa onde o 

cuidado de enfermagem sustenta-se em princípios próprios da relação humana, como 

amizade, carinho, atenção, tolerância e solidariedade. Ainda destacou-se que as ações da 

enfermeira conjugam em atributos técnicos e humanos, em respeito à dignidade humana 

servindo de alicerce para interação no cuidado. 

Dentre estes princípios da relação humana, o apoio psicológico requer maior atenção 

dos profissionais sendo esta determinante para o enfrentamento do tratamento. E neste 

sentido, o suporte psicológico deve ser oferecido inclusive aos familiares que vivenciam 

juntamente com o ente querido os efeitos colaterais e também encaram a incerteza da cura do 

câncer. O cliente quando recebe o quimioterápico lida melhor com este processo quando está 

acompanhado por alguém ligado a ele, pois o hospital não representa para ele o ambiente de 

seu cotidiano. A família por se tratar de um sistema de saúde participa no manejo do cuidar, 

supervisionando o estado de saúde de seus membros e colaborando para o enfrentamento 

deste cliente no processo saúde-doença.  

No estudo nº8 os clientes ao serem interrogados sobre a experiência do tratamento, 

expressaram o seu ver, sentimentos avivados ao estar com um ente querido; sentimentos 

suscitados ao estar só durante o tratamento. Portanto, a afetividade se faz necessária fazendo 
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com que às pessoas ao seu redor deste cliente, neste contexto a família seja indispensável para 

que o processo de recuperação seja menos doloroso, onde a família propicia proteção, 

segurança, e logo diminuindo o sofrimento do mesmo.  

O artigo 7 abordando a participação da família neste processo, destaca que estes 

sofrem com seus entes queridos relacionados a: notícia do tratamento quimioterápico, visto 

com sofrimento pelo caráter mutilador do câncer; a quimioterapia sentindo na pele, onde o 

familiar vive momentos de tristeza e depressão ao ver o ente querido na dúvida da cura ou da 

morte; a quimioterapia e seus horizontes, vendo esta modalidade como esperança da cura; e o 

cuidado que acolhe o outro repensando o cuidado  pela enfermagem tanto físico quanto 

psíquico, ou seja, o cuidado integral ao ser doente e seus familiares. 

Vivenciar o ciclo de quimioterapia para muitos clientes significa a dicotomia da 

possibilidade de cura e sentir os malefícios dos efeitos colaterais, fazendo com este perca a 

capacidade de controle de sua vida. Até porque, alguns já experimentam outras modalidades 

terapêuticas como a cirurgia de caráter curativo, porém, ao mesmo tempo mutilador. 

A referência n.13 discute esta questão ao trazer a concepção da mulher 

mastectomizada, onde a perda da mama gera conflitos além de sentimentos como a rejeição, a 

culpa e até a perda da feminilidade, passando a se considerar incompleta refletindo na auto-

estima e julgando em ser incapaz de agradar o seu companheiro. Quanto a quimioterapia esta 

representa a forma de continuar vivendo e retomar o cotidiano que foi alterado a partir do 

diagnóstico do câncer ,mesmo com o impacto físico e psicológico da quimioterapia ao afetar a 

qualidade de vida, continuar o tratamento é compreender que os efeitos colaterais não são 

duradouros e que se busca a recuperação da saúde. 

Diversos comportamentos estão explícitos para a mulher que vivencia a perda de uma 

parte do corpo com grande representatividade para a sua auto- estima, além dos efeitos do 

tratamento oncológico como descrito anteriormente.  

O artigo 15 no desfecho procurou compreender os estímulos e comportamentos 

durante o tratamento quimioterápico utilizando a teoria de Roy para identificação de 

diagnósticos de enfermagem onde os achados foram: distúrbio no padrão de sono relacionado 

à dor e modificações no ambiente; dor relacionada a distúrbios secundários ao câncer; 

nutrição alterada; integridade da pele prejudicada; ansiedade relacionada à ameaça ao 

autoconceito; distúrbio na imagem corporal relacionado às mudanças na aparência, 

secundárias à quimioterapia; e isolamento social relacionado à aparência desfigurada e ao 

medo de rejeição secundário ao câncer. Como resultado através das intervenções de 
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enfermagem, os principais foram: melhora do problema do sono e da nutrição; utilização de 

artifícios para melhora da imagem corporal e visitas freqüentes a amigos e familiares. 

Ao se tratar do procedimento quimioterápico propriamente dito, foram encontradas 

duas referências que abordavam o processo durante a administração destes fármacos. O artigo 

12 que discute a administração da quimioterapia por via intratecal , sendo esta responsável 

pela dor, medo, sofrimento, ansiedade e estresse, tanto nas crianças/adolescentes quanto nos 

seus familiares. Por serem complexos os profissionais apresenta atenção voltada para as 

necessidades físicas, psicológicas e sociais, incluindo personalização da assistência, promoção 

de cuidados atraumáticos e direito à informação. Os autores ainda concluíram que, a 

informação é vital para crianças/adolescentes com câncer, podendo minimizar incertezas e 

sentimentos negativos, levando-os a colaborar e a participar do tratamento.  

O artigo 34 que traz as características do comportamento de crianças durante a punção 

venosa demonstrou os resultados em três categorias de comportamento pelos autores (para as 

crianças, os acompanhantes e os auxiliares de enfermagem). No comportamento das crianças 

não encontraram diferenças importantes entre pré-escolares e escolares. Observaram maior 

variabilidade comportamental entre acompanhantes de pré-escolares e maiores frequências de 

comportamentos verbais dirigidos aos escolares em auxiliares de enfermagem.  Ambos artigos 

destacam a necessidade da preparação psicológica para procedimentos invasivos em 

oncologia pediátrica pela equipe de enfermagem, onde a dor tão temida por este grupo 

específico está relacionada ao procedimento invasivo, do que os efeitos da terapêutica 

quimioterápica e da doença em si. 

Quando o paciente é encaminhado para a quimioterapia antineoplásica estes 

apresentam necessidades de caráter emocional e físico, insegurança quanto ao futuro do 

tratamento e consequências, a expectativa do restabelecimento da saúde e sentindo os efeitos 

colaterais e as reações adversas comuns a esta modalidade de tratamento.  

Um dos efeitos indesejáveis mais presentes após a terapêutica antineoplásica é a 

Mucosite. Tal efeito é bastante desconfortável, deixando-o mais suscetível a sofrer infecções 

secundárias e comprometimento d o estado de saúde geral do indivíduo em tratamento clínico 

para o câncer, além da dor e dificuldade de deglutição. 

No que se refere a este efeito, o artigo 14 cujo objetivo foi identificar evidências na 

literatura científica sobre ações de prevenção e tratamento da mucosite oral induzida por 

quimioterapia e/ ou radioterapia. No desfecho os autores encontraram 38 artigos. Perceberam 

que os enfermeiros publicam pouco sobre a temática, apenas 13,1% das publicações 
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encontradas. Como conduta para o manejo deste efeito destacou a boa manutenção da higiene 

oral (39,4%) sendo esta a forma mais eficaz de prevenção. O tratamento que mais se destaca 

atualmente é o laser de baixa potência (21,0%), seguindo-se o gluconato de clorexidina a 

0,12% (18,4%). Ainda destacam as orientações quanto a alimentação pobre em gorduras, 

condimentados, e cafeína e desuso de bebidas alcóolicas além do tabagismo. Na conclusão 

discutem o papel do enfermeiro atuando na assistência pré-terapêutica, prevenindo e 

preparando o paciente através de abordagem individualizada visto que tais efeitos são de não 

ocorrência através de hábitos saudáveis e pertinentes a situação de uso de drogas tóxicas as 

tecidos de rápida proliferação dentre eles o trato gastrointestinal. 

O artigo 11 complementa a incidência deste efeito na prática clínica onde pesquisou as 

reações adversas ao tratamento com 5-fluouracil em pacientes portadores de câncer colorretal, 

evidenciando que uma das principais queixas dos clientes estava relacionada ao trato 

gastrointestinal (TGI) que estiveram em proporção superior a 70%em todos os ciclos de 

quimioterapia, entre estes os mais frequentes foram a náusea com 28,3%, hiporexia com 

26,9% e a diarréia com 19,2%. Fora do TGI destacaram-se a hiperpigmentação com 12,8% e a 

sonolência com 4,6%. As reações tardias foram mais freqüentes que as imediatas, e  apesar de 

todos os pacientes  usarem  antieméticos associados a quimioterapia, as náuseas, vômitos e 

hiporexia estiveram presentes em todos os ciclos. 

Contudo, estas reações podem ser minimizadas através da manutenção de hábitos  

saudáveis e atitudes específicas para o autocuidado em pacientes realizando qumioterapia. As 

autoras do artigo n. 2 que procuraram avaliar a adesão dos pacientes quanto a prática de 

autocuidado , constataram que 18 (45%) realizam seis refeições diárias; 13(32,5%) ingerem 

de seis a nove copos de líquido por dia; 6(15%) frequentam ambientes fechados e lotados. As 

orientações de menor aderência foi 38(95%) das entrevistadas não praticam nenhuma 

atividade física, pois referiram apresentar astenia, fazendo com que 34(85%) repousassem 

diante do sintoma. 

As reações adversas podem ser variadas no cliente recebendo esta modalidade 

terapêutica, justifica-se pelo potencial citotóxico destes fármacos para vários sistemas do 

organismo, incluindo manifestações no sítio de infusão na administradação por via 

endovenosa. O estudo 38 buscando identificar as complicações na rede endovenosa em 

pacientes recebendo tratamento quimioterápico através de levantamento de registros em 

prontuários. As autoras identificaram que durante os tratamentos neoadjuvantes e adjuvantes 

17,1% e 22,4% apresentaram intercorrências registradas no prontuário, com maior frequência: 
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extravasamento, dor e alteração na coloração da pele. As condutas mais citadas na 

neoadjuvância foram: utilização de compressas frias (2,9%) e aplicação de glicocorticoide 

subcutâneo no local (3,5%) e na adjuvância foram: aplicação de hidrocortisona subcutânea no 

local (3,2%), aplicação do protocolo de extravasamento (6,2%) e utilização de compressas de 

gelo (7,1%). Outra relevância apontada esta relacionada aos registros das intercorrências e o 

relatos da enfermagem que são essenciais para o acompanhamento dos sítios de flebotomia 

utilizados durante o tratamento quimioterápico, fazendo mensuração e registro fotográfico do 

local para controle da evolução clínica. 

De acordo com os achados apresentados anteriormente relacionados aos efeitos 

colaterais dos quimioterápicos, há de vir que o cliente que experimenta estas complicações 

sofre alterações no plano físico, psicológico por conta do grande impacto no seu cotidiano 

pela doença e tratamento. A experiência da terapêutica quimioterápica na visão do paciente 

investigada no artigo n.40 sintetizou o significado desta atribuído à experiência como “a perda 

do controle da vida”, com destaque ainda para alterações nos seus papéis sociais, 

principalmente na dificuldade de manter os recursos financeiros para o sustento da sua família 

já que os clientes durante o tratamento acabam se afastando do trabalho pois os efeitos  

comuns como fadiga e mal-estar impossibilitam de ter condições físicas para exercício das 

atividades. O relacionamento com os filhos e familiares também sofrem com as alterações 

causadas pelo tratamento. 

A situação de afastamento do trabalho e de se obter aposentadoria compulsória 

constitui numa situação de crise e de estresse social para o dia-a-dia do indivíduo. O artigo 17 

complementa a idéia da referência anterior com relação à dificuldade em manter a atividade 

laboral durante o tratamento quimioterápico, as autoras comprovaram em pesquisa com 

mulheres mastectomizadas , onde a maioria verbalizou dificuldades para a realização da 

atividade laboral, e incapacidade de manter uma jornada de trabalho adequada devido a 

quimioterapia ou pela limitação funcional de membros superiores. 

 

Necessidades do cliente em quimioterapia antineoplásica 

 

As necessidades básicas dos seres humanos estão hierarquizadas de acordo com as 

prioridades que irão nortear o cuidado de enfermagem. As necessidades básicas estão 

hierarquizadas em cinco níveis de prioridades sendo estas: necessidades fisiológicas, tais 

como ar, água e alimentos; o segundo nível refere-se às necessidades de segurança física e 
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psicológica; o terceiro nível está relacionado às necessidades de amor e posse, incluindo 

amizade, relações interpessoais; o quarto nível envolve as necessidades de estima e auto 

estima englobando a sensação de utilidade, alcance de metas e autovalorização; o quinto é a 

necessidade de lidar de forma realística com os problemas do dia-a-dia (POTTER & PERRY, 

2009). 

Em relação à doença oncológica, muitas pesquisas apontam que os tipos de câncer 

mais prevalentes poderiam ser prevenidos adotando hábitos de vida saudáveis e com a doença 

já instalada, suas complicações minimizadas com diagnóstico bem no início do 

desenvolvimento de uma neoplasia (BRASIL,2006). 

O artigo 3 investigou se mulheres com câncer de mama tinham conhecimento e acesso 

as medidas de detecção precoce, e evidenciaram que 50(86,2%) das mulheres nunca foram 

consultadas pelo mastologista e nunca realizaram algum tipo de exame para rastreamento da 

neoplasia apesar de a idade dos sujeitos da pesquisa variar entre 41 e 60 anos. Ainda 

24(41,4%) desconheciam a patologia, mesmo sabendo da finalidade de realizar o auto-exame 

das mamas e 35(60,3%) encontrava-se em estádios avançados da doença maligna. As autoras 

concluíram que apesar de ações voltadas para o controle do câncer, o difícil acesso às medidas 

de detecção precoce e a falta de orientação dos profissionais de saúde podem comprometer a 

taxa de cura em mulheres com câncer de mama. 

Como descrito neste estudo à maioria das mulheres relataram que não realizaram 

exames com fins diagnósticos antes da descoberta da doença. Apesar dos investimentos de 

políticas públicas voltadas para atenção à saúde da mulher, como referida pelo Ministério da 

Saúde, o câncer de mama ainda é responsável como o câncer mais prevalente em mulheres 

com incidência de 49.240 no ano de 2010 (INCA,  2010). 

De acordo com Brasil (2006 a), as estratégias de prevenção e controle do câncer do 

colo do útero e da mama cujo, objetivos são reduzir a ocorrência (incidência e a mortalidade) 

do câncer do colo do útero, a mortalidade por câncer de mama e as repercussões físicas, 

psíquicas e sociais causadas por esses tipos de câncer, por meio de ações de prevenção, oferta 

de serviços para detecção em estágios iniciais da doença e para o tratamento e reabilitação das 

mulheres. As recomendações preconizadas para o diagnóstico são: exame clínico das mamas 

para todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade, com periodicidade anual; mamografia 

para mulheres com idade entre 50 a 69 anos de idade, com intervalo máximo de 2 anos entre 

os exames. Nas mulheres a partir de 35 anos de idade, que estão nos grupos populacionais 
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com risco elevado de desenvolver câncer de mama, a realização de exame clínico e 

mamografia anual. 

A diminuição da mortalidade em mulheres de 50 a 70 anos que realizam mamografia 

periodicamente tem resultados significativos nos últimos anos. Com relação a mulheres 

abaixo dos 50 anos, existem poucas evidências que comprovam efetividade de rastreamento. 

Estudos que utilizaram metanálise comprovaram uma redução de 30% da mortalidade em 

mulheres acima dos 50 anos após 7 a 9 anos de ter iniciado programas de rastreamento 

mamográfico (INCA, 2008). 

Outro método diagnóstico simples e barato é o Auto-Exame das Mamas (AEM) apesar 

de não ser efetivo em diminuir a mortalidade nos programas de detecção precoce quando 

utilizado isoladamente. Entretanto, colabora para a mulher em conhecer melhor o seu próprio 

corpo, onde uma vez observada alguma alteração, esta deverá procurar o serviço de saúde 

mais próximo para ser avaliada por um profissional de saúde (ibid). 

O artigo 30 discute o significado do AEM para mulheres em tratamento 

quimioterápico, onde mostrou que as mesmas possuem conhecimento sobre a existência e 

importância do AEM, porém, muitas não o praticavam de forma correta ou desconheciam a 

periodicidade e técnica indicada, tendo assim necessidade de desenvolver intervenções 

efetivas pelos profissionais ao assistirem estas pacientes promovendo a conscientização da 

população feminina, a respeito da importância em adotar práticas direcionadas ao diagnóstico 

precoce do câncer mamário. É nesse contexto que se faz necessária a implementação de 

estratégias eficazes que incentivem aos demais métodos preventivos e, principalmente a 

conscientização dessa população em adotar práticas direcionadas ao diagnóstico precoce do 

câncer mamário. 

O enfermeiro ao cuidar do cliente portador de neoplasia, deve transferir sempre 

informações relacionadas a doença e o tratamento, além de criar oportunidade para este 

expressar suas dúvidas e angústias sentidas naquele momento. Desta forma, o cuidado se 

transforma da assistência estritamente técnica para aquela voltada para a história de vida deste 

sujeito e a importância da interação deste para a família e os profissionais da saúde. Os 

autores do artigo 20 defendem a importância do diálogo entre o enfermeiro e cliente através 

dos resultados expressos pelos sujeitos da pesquisa onde revelaram que as bases do diálogo se 

sustentam em princípios próprios da relação humana, como amizade, carinho, atenção, 

respeito, paciência e solidariedade por parte dos enfermeiros. Este deverá fazer com que este 
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cliente sinta-se confiante, respeitado, ouvido; no pressuposto que o diálogo emerge na 

condição essencial para criar esse vínculo. 

O artigo 19 descreve também a importância da relação baseada no vínculo entre 

enfermeiros e clientes neste processo, enfatizando que os clientes expressam dificuldades 

vivenciais, resultantes da doença oncológica, além de caracterizar como sendo uma vivência 

de transição ou de crise, com particularidades (crise reincidente, de desfecho imprevisível, 

com a qual é necessário aprender a viver). O autor afirma também que a intervenção 

estritamente relacional era incompleta para as necessidades expressas pelos clientes. Portanto, 

o autor criou uma teoria de médio alcance, cuja natureza é constituída por dois componentes: 

“Processo de avaliação diagnóstica” – coleta de novos dados, reavaliação do processo e 

acompanhamento da prestação de cuidados e “Processo de intervenção terapêutica de 

enfermagem”– gestão simultânea de sentimentos e informação. Na teoria desenvolvida, o 

componente da dimensão relacional da experiência consiste num processo seqüencial em três 

fases: Início, corpo e fim da relação.  

 O propósito de utilizar uma teoria baseia-se na idéia de explicar um fenômeno 

pertinente ao cuidado e autocuidado. O trabalho de Florence Nightingale representou o 

pontapé inicial para o cuidado de enfermagem pautado em agir para benefício do cliente.  

Potter e Perry (2009), afirmam que o enfermeiro pode intervir no ambiente do cliente 

no intuito de regular o nível adequado de ruídos, nutrição, higiene, iluminação, conforto, 

socialização e esperança. 

As autoras da referência 23 consideraram o ambiente como forma de proporcionar 

uma assistência de qualidade através da opinião dos clientes numa unidade de quimioterapia, 

e de acordo com os achados revelou que pela perspectiva dos clientes, a gestão desse 

ambiente deve contemplar os aspectos físico, psicológico e social.  Ainda que o enfermeiro 

precise incluir, no planejamento da sua assistência, o momento que antecede a aplicação da 

quimioterapia na sala de espera, pois se queixaram da demora na fila de espera.  Para as 

autoras é preciso pensar nas necessidades dos clientes como foco central para gerenciar os 

cuidados de enfermagem, observando a inter-relação de fatores que possam contribuir para o 

melhor estado de bem-estar possível dos clientes, entre eles se destacando o ambiente. 

Ainda na consideração do ambiente, o artigo 37 discute a opinião dos familiares 

quanto a quimioterapia, sendo esta uma experiência inovadora. Os autores destacam que na 

opinião desses acompanhantes, o ambiente colorido e cheio de brinquedos e a oferta de 

atividades lúdicas, durante a administração de quimioterápicos, têm influência positiva na 
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qualidade do tratamento e no estado de bem-estar da criança. Esta estratégia foi definida como 

facilitadora para o tratamento quimioterápico das crianças, contribuindo,para o esquecimento 

da dor e da hospitalização, funcionando como incentivo ao tratamento e contribuindo para que 

o tempo passasse mais rápido.  

O artigo 26, que avaliou o nível de satisfação de pacientes oncológicos com o 

atendimento recebido no Ambulatório de Quimioterapia apontou também o ambiente 

acolhedor sendo importante durante para enfrentamento do tratamento quimioterápico. Outros 

termos também foram avaliados positivamente como o atendimento de enfermagem baseada 

na interação profissional/cliente, a estrutura organizacional, desempenho técnico da equipe. 

Os fatores negativos apontaram como medidas necessárias, evitar a falta de drogas e aumentar 

o número de vagas, queixando-se da demora do atendimento como discutida na referência 

anterior. 

A preocupação com o desempenho técnico dos profissionais que assistem esta 

clientela favorece a efetividade do tratamento minimizando falhas técnicas e fazendo com este 

cliente se sinta mais seguro para receber o quimioterápico. Os autores da referência 16 que 

desenvolveram um protocolo da assistência de enfermagem na unidade de quimioterapia 

através dos dados encontrados na literatura, com orientações para a equipe de enfermagem 

envolvendo: admissão dos pacientes, mensuração de sinais vitais, cuidados com a flebotomia, 

administração de medicamentos pré-quimioterápicos, administração dos quimioterápicos 

observando o surgimento de efeitos colaterais que podem surgir durante a infusão, e descarte 

dos materiais utilizados. Concluíram que é de suma importância que os profissionais de 

enfermagem promovam uma assistência qualificada embasada em conhecimento científico. 

A atenção para o ambiente não está relacionada somente no caráter físico, incluindo 

ainda a forma como o cliente vê este ambiente, sendo este o cenário que representa a cura ou 

dúvida da erradicação da doença, já que ao receber a quimioterapia alguns sentem os temidos 

efeitos colaterais das drogas ainda nesta unidade, principalmente aqueles relacionados ao 

comprometimento do trato gastrointestinal, e no local da punção venosa para administração 

dos quimioterápicos. 

O artigo 9 pesquisou um  dos sintomas bastante referidos pelos pacientes , a dor. 

Sendo responsável pelo comprometimento do sucesso do tratamento e adesão destes ao 

tratamento. Os autores ainda destacam que a referência a mais de um local para dor, pode 

estar relacionada a neoplasias em estágio avançado e à ocorrência de metástases.  Os 

resultados apontaram que 17 das 24 pacientes acompanhadas referiram dor prévia ao 
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tratamento, sendo que 14 referiram que a dor melhorou; 13 referiram o aparecimento de outra 

dor ao longo do tratamento, outras pacientes tiveram dor relacionada aos efeitos colaterais dos 

medicamentos que estavam recebendo concomitante ao protocolo quimioterápico, além da 

queixa de dor relacionada aos efeitos colaterais como mucosite e flebite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Outro evento bastante comum é a infecção urinária nos pacientes em tratamento 

quimioterápico devido a imunossupressão ocasionada, deixando-os vulneráveis a sofrerem 

infecções oportunistas.  

O artigo 27 que buscou verificar a freqüência da leucocitúria em pacientes com câncer 

ginecológico em tratamento quimioterápico e avaliar as práticas executadas na coleta da urina 

para exame apontou que a freqüência da leucocitúria foi de 30 episódios. Das 30 

entrevistadas, 80% relataram coletar corretamente urina, 100% apresentaram pelo menos um 

erro durante o processo. Os erros ocorreram principalmente na higienização da genitália e 

coleta do jato urinário.  

Os quimioterápicos podem trazer citotoxidade a vários sistemas, onde os efeitos 

colaterais são manifestados em: Toxicidade hematológica, Toxicidade Gastrointestinal, 

Cardiotoxidade, Hepatoxidade, Toxicidade Pulmonar, Neurotoxidade, Toxicidade Vesical e 

Renal, Disfunção Reprodutiva, Alterações Metabólicas, Toxicidade Dermatológica, Reações 

Alérgicas e Anafilaxia (BONASSA, 2000). 

O artigo 29, no intuito de minimizar estes efeitos para o paciente, os autores 

elaboraram um material informativo para os familiares que acompanhavam crianças em 

tratamento quimioterápico, as evidências comprovaram que a avaliação foi positiva e as 

informações foram consideradas esclarecedoras pela maioria dos participantes, alguns 

contribuíram com sugestões, que foram apresentadas ao material. Os autores ainda destacam a 

importância deste material para melhorias na assistência de enfermagem, se os cuidadores 

estiverem bem orientados sobre a maneira adequada de cuidar, a adesão aumenta, e as 

informações para estes ficam mais seguras e logo colaborando para o sucesso do tratamento.  

Até porque o estar com câncer e passar pelo tratamento quimioterápico representa de 

forma abrangente, uma mudança no estilo de vida do indivíduo com destaque para a família 

que também é afetada, a importância no suporte social e na vida profissional perante as 

limitações causadas pela doença. A valorização do trabalho para o indivíduo tem destaque por 

se tratar de uma necessidade de fonte de realização. Na juventude o indivíduo experimenta o 

momento da descoberta de aptidões em relação ao trabalho, quando chega a fase adulta, 

ocorre a concretização do trabalho e o aprimoramento de habilidades e, na velhice a chegada 
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da aposentadoria e o descanso. O papel social do indivíduo é produzir para o Estado e, logo, 

contribuir para a sociedade (FERNANDES, 1997). 

O artigo 17 com a pretensão de identificar as conseqüências do câncer de mama e da 

quimioterapia na vida da mulher, enfocando as principais mudanças ocorridas durante a 

realização de suas atividades diárias de trabalho, apontou que a maioria das mulheres 

trabalhava antes da descoberta do câncer e se afastando devido a doença. Os autores ainda 

destacam a dimensão que o câncer de mama acarreta para a sociedade frente a questão social 

e econômica. O motivo para o afastamento do trabalho pelas entrevistadas, mostrando que a 

maioria refere dificuldades para a realização da atividade laboral, e impossibilidade de manter 

uma jornada de trabalho adequada devido à quimioterapia ou pela limitação funcional de 

membros superiores, pois muitas dessas mulheres se submeteram a mastectomia. 

O enfermeiro pode interferir na resposta do indivíduo aos fatores geradores de estresse 

e sofrimento relacionados a doença, sendo este profissional integrante da equipe 

multidisciplinar, responsável por realizar a consulta de enfermagem durante o tratamento 

quimioterápico, acompanhando o enfrentamento frente aos sintomas e obstáculos 

presenciados pelo câncer. De acordo com Inca (2008), o enfermeiro transfere informações 

específicas buscando proporcionar ao cliente redução da ansiedade aliada ao estigma da 

doença. Os assuntos prioritariamente a serem abordados estão relacionados a: hidratação e 

nutrição, atividades laborativas, alterações da auto imagem, disfunção sexual e aspectos 

relacionados aos efeitos colaterais dos antineoplásicos. 

Ainda pode-se destacar que na trajetória do tratamento do câncer, os enfermeiros 

devem prover informações sobre os direitos dos portadores de uma doença crônica torna-se 

imprescindível para intervir no contexto social em que eles estão inseridos garantindo o 

acolhimento.  

O artigo 31 abordando o conhecimento dos pacientes sobre seus direitos legais 

,identificaram em seus resultados que 57% eram do sexo feminino; 28% tinham idade entre 

61 e 70 anos; 62% cursaram apenas o 1º grau; 72% eram casados; 50% tinham renda familiar 

de 2,6 salários mínimos. 45% desconheciam os benefícios; dentre os benefícios existentes, a 

aposentadoria foi reconhecida por 23%; 33% citaram o laudo médico como o documento mais 

importante; 38% tiveram acesso às informações pela mídia; 23% não haviam solicitado 

nenhum benefício e 31% relataram obtenção de algum benefício. 

Seguindo esta linha de pensamento é correto afirmar que o impacto da doença e 

tratamento vai além das manifestações fisiológicas vistas na prática clínica, mas a importância 
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de valorizar o contexto psicológico referente ao enfrentamento da incerteza da cura, perda da 

incapacidade de controle da vida e por muitas vezes a doença repercutir no afastamento das 

atividades do seu dia-a-dia, principalmente relacionado ao trabalho onde muitos indivíduos 

são os provedores para a renda familiar de seus lares e com a doença tornam-se incapaz de 

manter tal condição. 

Portanto, o enfermeiro atuando com efetividade na divulgação dos direitos dos 

pacientes, para que os benefícios sejam assegurados e sua condição de cidadão seja 

respeitada, colabora para o enfrentamento deste cliente no processo de adoecimento e logo 

melhoria da qualidade de vida.  

 

Perspectivas do Cuidado para a Enfermagem  

È de suma importância para os pacientes e familiares estarem orientados sobre os 

sintomas pertinentes ao tratamento oncológico, com orientações de informações verbais e 

escritas oferecidas pelo profissional na assistência. Essa orientação contribui para reforçar os 

benefícios da terapêutica proposta e oferecer bem-estar a estes através de informações e 

orientações prestadas direcionadas ao controle dos sintomas. Assim, de modo geral, os 

enfermeiros, procuram estimular os clientes e familiares a aprenderem como manter a saúde, 

como restaurá-la ou como se adaptar com maior independência possível as situações de 

desequilíbrio de saúde, representada como um critério de resolutividade (SANTOS, 2009). 

Neste cenário, o profissional atua ativamente realizando Consultas de Enfermagem 

(CE), sendo esta modalidade um alicerce para Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), cujo objeto consiste do processo de enfermagem consistindo na idéia de prestar o 

cuidado seguindo etapas que devem ser previamente estabelecidas, tais como a coleta de 

dados, diagnósticos, planejamento, implementação de cuidados de enfermagem e avaliação 

dos resultados. 

Ainda referente a CE revela-se como uma atividade inovadora e expressiva pelo 

caráter facilitador à transformação de atitudes, onde se conforma como um instrumento 

potencial para o ensino do auto cuidado.  

Vale destacar a Teoria do Autocuidado de Orem definida por George et. al ( 2000 ) 

para quem “Auto cuidado é a prática de atividades iniciadas e executadas pelos indivíduos, 

em seu próprio benefício, para a manutenção da vida, da saúde e do bem estar”. Deste modo 
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o auto cuidado efetivamente executado, contribui de maneira específica para a integridade da 

estrutura humana, para o funcionamento da pessoa e para seu desenvolvimento. 

Seguindo esta lógica, destacamos o artigo 35 onde os autores elaboraram um 

instrumento de coleta de dados para pacientes com câncer de pulmão em quimioterapia 

ambulatorial e avaliar a validade de conteúdo do instrumento e sua confiabilidade do 

instrumento através dos conceitos propostos por Orem, confirmaram que a maior parte da 

população referiu problemas para manter o sono, relacionado a dispnéia pela patologia de 

base. A fadiga foi referida e tem associação a patologia, além de ser um dos efeitos colaterais 

da quimioterapia. Em relação ao auto cuidado, tiveram menor aderência a ingesta de líquidos 

inferior a 2 litros. Este achado representa como um grave problema para o cliente, visto que 

os quimioterápicos são tóxicos podendo causar lesões irreversíveis aos rins, principalmente 

em pacientes recebendo ciclofosfamida e ifosfamida (BONASSA, 2000; INCA, 2008). 

O enfermeiro deve estimular a hiperhidratação para estes clientes, servindo como 

grande arma contra as toxicidades vesicais e renais, sendo este cuidado obrigatório para os 

quimioterápicos descritos anteriormente.  

Continuando na premissa do auto cuidado, o artigo 32 descreve que a construção de 

um processo educativo facilita mudanças nas formas de agir desses clientes, mediante a 

aquisição de conhecimentos e habilidades para o manejo dessas ocorrências dos efeitos 

colaterais. Os autores nos resultados perceberam que apesar da maioria dos pacientes 

apresentarem náusea, diarréia e vômitos os níveis foram aceitáveis para a amostra estudada, 

concluindo que as orientações e o acompanhamento contínuo colaboraram para maior 

efetividade do manejo destes sintomas. 

A função do enfermeiro como educador colabora diretamente no sucesso do 

tratamento e na reintegração do indivíduo a sua rotina de vida, refletindo em atitudes 

relacionadas a educação em saúde. O artigo 5 traz a abordagem das dificuldades encontradas 

pelos pais durante o tratamento quimioterápico foram: alteração no cotidiano familiar, 

comunicação ineficiente, alteração da auto-imagem e reação adversa à quimioterapia. Os 

autores constataram que o estudo contribuiu para o acesso as informações de interesse na 

assistência à criança/adolescente com câncer e sua família, visto que a partir dos dados 

empíricos, elaboraram uma cartilha de orientação para o cuidado domiciliar. 

O artigo 29 cujos autores também utilizaram desta estratégia de intervenção e 

desenvolveram um material informativo contendo informações esclarecedores sobre câncer, o 

tratamento quimioterápico, orientações referente aos cuidados necessários para o dia da 
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quimioterapia, cuidados com os medicamentos associados a modalidade terapêutica, 

orientações sobre dicas de alimentação, o sobre os efeitos colaterais mais comuns. Os 

resultados inferiram que a utilização de um material informativo facilita a ação do enfermeiro, 

funcionando como suporte para garantia da assistência em casa visto que a desospitalização 

do tratamento quimioterápico faça com que o paciente participe ativamente do regime 

terapêutico e por isso a importância da educação para o auto cuidado deve ser desenvolvida 

por este profissional.  

A referência 4 contribui no aspecto referente as orientações relativas minimizando às 

reações adversas em pele como,  evitando coçar e inspecionando para surgimento de lesões,  

além das mucosas do trato gastrointestinal e urinário, os cuidados locais adequados e 

esclarecimento de dúvidas quanto a terapêutica. 

A flebite se caracteriza como Toxicidade Dermatológica local, ocorrendo por 

extravasamento do quimioterápico em tecidos cincunvizinhos á área de aplicação da droga. 

Podemos incluir ainda as seguintes alterações: urticária, dor, eritema, descoloração venosa e 

necrose tecidual secundária ao extravasamento (BONASSA, 2002). 

Por se tratar de uma problemática na prática da administração de quimioterápicos, o 

artigo 10 descreve a pesquisa das autoras, buscando identificar a incidência deste efeito 

adverso e relacionar os sinais e sintomas locais, visando a definição de intervenções pela 

enfermagem para este evento. Os autores comprovaram que a incidência é pequena, quanto 

aos sinais e sintomas encontraram ardor, dor e edema, sendo que um paciente apresentou 

necrose no sítio após extravasamento por vimblastina necessitando de suporte especializado.    

Na ocorrência de extravasamento, a indicação e aplicação de compressas quentes no 

local do extravasamento, foram adequadas aos tipos de drogas infundidas e dentre os 58 

pacientes que receberam compressas frias, em dois deveriam ser aplicadas compressas 

quentes (3,4%), implicando na revisão dos cuidados prestados. Vale destacar que a melhor 

forma de minimizar esta iatrogenia é a prevenção, incumbindo a enfermagem de administrar 

estes fármacos atentando-se quanto: os locais apropriados para a venopunção, o material 

indicado, a comprovação do acesso venoso, o método de infusão correto e a, observação dos 

sintomas referidos pelo paciente.  

A referência 24 que buscou identificar na literatura estratégias de prevenção para o 

extravasamento, os resultados emergiram que a adequada formação da equipe de enfermagem e 

condições existentes para o acesso venoso são as melhores formas de se evitar a ocorrência do 

extravasamento. 
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O artigo 28 complementa que para intervenção na situação de extravasamento, as 

condutas preconizadas na neoadjuvância: utilização de compressas frias (2,9%) e aplicação de 

glicocorticoide subcutâneo no local (3,5%) e na adjuvância: aplicação de hidrocortisona 

subcutâneo no local (3,2%), aplicação do protocolo de extravasamento (6,2%) e utilização de 

compressas de gelo (7,1%). 

A mucosite é definida como inflamação da mucosa oral em resposta à ação dos 

quimioterápicos, iniciando com ressecamento da boca, evoluindo com eritema, disfagia, 

ulceração, capaz de comprometer todo o trato gastrointestinal, evoluindo até a mucosa anal 

(INCA, 2008). Em analogia a este efeito encontramos no artigo 14 a preocupação dos autores 

quanto ao manejo da mucosite oral, gerando um prolongamento do sofrimento deixando o 

paciente estigmatizado e apresentando sentimentos difíceis de serem enfrentados: ansiedade, 

raiva, medo, angústia, culpa e depressão, os quais são permeados de incerteza e insegurança, 

cogitando na sua qualidade de vida e na motivação de prosseguir o tratamento. Com a 

participação ativa do enfermeiro prevenindo e preparando o paciente utilizando abordagem 

individualizada, com orientações referentes  a boa manutenção da higiene oral, sendo a forma 

mais eficaz de prevenção. Quando já instalada o tratamento que mais se destaca atualmente é 

o laser de baixa potência, seguindo-se de bochechos com gluconato de clorexidina . 

O artigo 25 discute os cuidados de enfermagem arrolados na literatura à pacientes 

portadores de Linfoma de Hodgkin submetidos a tratamento quimioterápico, os autores 

descreveram que as evidências apontam que o conhecimento produzido está voltado para os 

aspectos epidemiológicos da doença, modalidades terapêuticas e intervenções de enfermagem. 

Destas, o ensino, o uso de coping e de procedimentos técnico-tecnológicos mostraram-se 

adequados e viáveis. Quanto ao uso da estratégia de coping, mostram que o enfermeiro é peça 

fundamental na redução do estresse psicológico enfrentado pelo paciente, pois é capaz de 

reconhecer quando o mesmo apresenta coping negativo. As principais estratégias sugeridas 

pelos autores são o incentivo a acreditar na cura e na retomada das atividades diárias, enfoque 

no caráter passageiro dos efeitos colaterais e nas alternativas para minimizá-los, tal qual o uso 

da distração. 

 Para isto, os autores valorizam a busca do conhecimento pelos enfermeiros com a 

finalidade de entender as características da doença e daqueles que são acometidos por ela, os 

mecanismos patológicos, sinais e sintomas, os tipos de tratamentos e os efeitos colaterais, 

assim como os cuidados de enfermagem efetivos para esta clientela. O artigo 4 afirma que 
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informando e tranqüilizando o paciente e seus familiares, a enfermagem pode minimizar, 

através de triagem prévia, a necessidade de maior freqüência da avaliação médica. 

Pensar no cuidado de enfermagem nesta perspectiva requer um olhar a mais 

direcionado na participação e diálogo entre a enfermeira, cliente e família, tendo em conta que 

o cuidado sustentado na expressão, de relacionamento com o outro ser e com o mundo. Tendo 

como meta, a promoção da saúde considerando não somente o conhecimento biomédico da 

doença, incluindo também conhecimento do comportamento humano.  

Os artigos 20 e 21 ao descrever a relação entre a enfermeira e o cliente com câncer no 

contexto da quimioterapia, na perspectiva do cliente seguindo os preceitos da relação humana, 

confirmaram através dos relatos que a prática dialógica sustentada em princípios próprios da 

relação humana, como amizade, carinho, atenção, respeito, paciência e solidariedade contribui 

diretamente para o enfrentamento do cliente neste processo. Cabendo ao enfermeiro a missão 

de construir novos paradigmas na prática de cuidar ao cliente oncológico, considerando o 

respeito da dignidade humana, servindo de alicerce para esta interação. 

Criar vínculos e um relação de confiança entre enfermeiros e clientes são fatores 

contribuintes para o enfrentamento destes no tratamento e principalmente nos casos de 

impossibilidade de cura do câncer. O artigo 18 abordando a questão do vivenciar o novo ciclo 

de quimioterapia para a mulher com reicidiva do câncer fazendo com que a mesma encare 

esta experiência como o único meio de manter-se viva, apesar do sofrimento, algo que destrói 

o corpo e altera sua auto-imagem. Atribuindo ainda, a aproximação com Deus e castigo 

divino inexplicável e preocupação com o outro, seu semelhante. Entretanto, o primeiro é 

considerado possibilidade de cura, enquanto esse torna a possibilidade da morte mais próxima 

pela incerteza de um tratamento eficaz. 

A referência 19 atribuindo o pensamento desta interação enfermeiro / cliente, 

caracteriza como a possibilidade de realizar a “avaliação diagnóstica” – coleta de novos 

dados, reavaliação do processo e acompanhamento da prestação de cuidados e “Processo de 

intervenção terapêutica de enfermagem”– gestão simultânea de sentimentos e informação das 

respostas destes clientes. Desta forma, o processo interativo passa a ser centrado na 

identificação das demandas do cliente, avaliando a adaptação deste a doença e o tratamento e 

ajudando-o a se adaptar.  

Podemos exemplificar com o artigo 15 que abordou a mulher mastectomizada na 

perspectiva do modelo adaptativo de Roy, onde a mulher fique mais sensível e vulnerável aos 

estímulos que o mesmo provoca, interferindo na promoção de uma resposta eficaz diante 
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desses mesmos estímulos, o que contribui, de forma negativa, para a sua adaptação devido a 

perda da mama  e os efeitos decorrentes da quimioterapia como a alopecia. A identificação 

dos diagnósticos de enfermagem propiciou a elaboração de intervenções necessárias que 

respondessem aos problemas apresentados por esta mulher. A mesma evolui 

satisfatoriamente, apresentando gradualmente comportamentos adaptativos no desfecho do 

estudo.  

Para Potter e Perry (2009, p.50) no modelo adaptativo de Roy , a meta da enfermagem 

é ajudar a pessoa a adaptar-se a mudanças das necessidades fisiológicas, autoconceito , na 

função desempenhada e nas relações interdependentes durante a saúde e a doença. A 

necessidade do cuidado de enfermagem ocorre quando o cliente não pode se adaptar às 

demandas ambientais internas ou externas. 

Os autores do artigo 16 viram a necessidade de se construir um protocolo de 

administração de quimioterápicos enfatizou que para esta clientela específica nota-se uma 

grande demanda por cuidados destes pacientes e embasadas nas teorias de Wanda de Aguiar 

Horta e de Dorothea Orem. O protocolo instituído contém orientações para a equipe de 

enfermagem que envolve: admissão dos pacientes, verificação de sinais vitais, cuidados com a 

flebotomia, administração de medicamentos pré-quimioterápicos, administração dos 

quimioterápicos atentando para efeitos colaterais que podem surgir durante a infusão, e 

descarte dos materiais utilizados. 

De acordo com os problemas descritos anteriormente relacionados ao câncer e 

tratamento quimioterápico podemos afirmar estes são responsáveis pelo impacto negativo 

refletindo consideravelmente no cotidiano do indivíduo, influenciando na sua qualidade de 

vida. Os artigos 28,33 e 36 enfatizam a importância de se avaliar a qualidade de vida dos 

clientes na situação objeto deste estudo. Os autores ao utilizarem o instrumento QLQ-C30 

(Qualityof Life Questionnaire Core-30), concluíram que as funções física, cognitiva e 

emocional são afetadas com predominância dos sintomas como: fadiga, dor ,insônia, 

constipação e perda do apetite.  Na função emocional, a média foi baixa considerando as 

demais funções. Em contrapartida, a avaliação do estado geral de saúde/qualidade de vida 

aumentou após os três meses de tratamento, demonstrando que a quimioterapia teve um 

impacto positivo na qualidade de vida, já que muitos sintomas apresentados têm relação maior 

com a doença do que com que com os efeitos colaterais da quimioterapia.  

O enfermeiro ao avaliar a qualidade de vida, oferece um cuidado voltado para o 

restabelecimento desta, pois a diminuição da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) 
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leva o comprometimento da eficácia do tratamento, podendo acentuar os efeitos colaterais da 

relacionados da doença e terapêutica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao realizar este estudo foi possível conhecer as produções nacionais relacionadas ao 

cliente em tratamento quimioterápico e visualizar suas implicações na prática do cuidado em 

Oncologia. È sabido que a Oncologia que conforme o resultado na literatura trata-se de uma 

área de constante crescimento por conta do aumento anual da incidência do câncer e o 

surgimento contínuo de novas modalidades terapêuticas, exigindo que o enfermeiro adquira 

habilidades no acompanhando deste desenvolvimento. 

Identificamos que a Revista de Enfermagem da UERJ apresentou o maior de número 

de periódicos publicados relacionados ao cliente em Tratamento Quimioterápico. Presume-se 

que a divulgação do conhecimento esteja prejudicada por não existir um periódico específico 

de enfermagem em oncologia. A maioria dos periódicos é publicada nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo, por conta da maior concentração de universidades nestes dois estados. 

Quanto a titulação dos autores vimos que 42% são docentes, ou seja, são profissionais 

que estão vinculados a instituição de ensino. Em relação à categoria profissional, a maioria 

são enfermeiros explica-se pela investigação ser direcionada para a enfermagem. Grande parte 

destes profissionais é docente nas Escolas de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo e Escola de Enfermagem Ana Néri da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Os estudos foram realizados em sua maior parte na região Sudeste, onde acredita-se 

que possa comprometer o uso de resultados da pesquisa dentro do próprio território nacional 

necessário pela grande diversidade socioeconômica e cultural das regiões do país. 
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No contexto do delineamento da pesquisa, observa-se o maior interesse pela 

enfermagem por métodos de abordagem qualitativa. Ao utilizar esta abordagem o profissional 

de enfermagem passa obter uma visão humanista das dimensões sociais, culturais e 

psicológicas dos indivíduos com neoplasia e não como um corpo doente. Se a visão fosse 

inteiramente quantitativa possibilitaria a perda da identidade do enfermeiro, já que o foco da 

assistência de enfermagem está numa dimensão holística, que mesmo em situações parecidas 

os indivíduos podem apresentar reações diferentes mediante a sua influência cultural. Há de 

vir que comportamentos, sentimentos presentes no cotidiano da assistência não possa ser 

mensurável. 

Com relação ao uso de abordagem quantitativa, dois estudos utilizaram o desenho 

experimental e nenhum utilizou o desenho quase-experimental, visto que os resultados desses 

estudos possam contribuir para a implantação da prática clínica baseada em evidências da 

assistência. De acordo com Silveira (2005), o desenvolvimento da prática baseada em 

evidências contribui para o julgamento clínico na área de enfermagem oncológica, 

favorecendo melhores intervenções para a assistência de enfermagem. 

Porém, para o crescimento da enfermagem oncológica é de grande importância a 

associação de métodos diferentes de investigação para o uso do conhecimento proveniente de 

diferentes paradigmas. 

Entre os tipos de câncer mais investigados pelos pacientes realizando quimioterapia, a 

enfermagem em ginecologia é a área que apresenta maior número de investigações, com 

destaque para o câncer de mama com alta incidência no Brasil. Foi observado que faltavam 

estudos para o câncer de pele, próstata, pulmão e estômago, apresentando alta incidência 

mundial, além de exigirem cuidados de enfermagem mais avançados. 

Com relação ao conteúdo das publicações, foi possível identificar os vieses da 

problemática do estudo, pois foram selecionados 40 artigos para o desfecho. Percebe-se que a 

preocupação com o cliente em quimioterapia tem sido abordada pelos enfermeiros na prática 

clínica. Publicar artigos, abordando problemas vivenciados na assistência auxilia a todos 

saberem um pouco mais e compartilhar seus conhecimentos. Além disso, valoriza o poder de 

uma enfermagem que publica cientificamente seus achados e ações, contribuindo para maior 

visibilidade das suas atividades. Outra limitação do estudo é a não inserção de todos os 

bancos de dados existentes para a busca dos resultados bem como a utilização de apenas 

artigos científicos em língua portuguesa o que emerge na possibilidade de ampliar este estudo 

em outras bases. 
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Apesar disso, foi possível encontrar nos resultados uma variedade de assuntos do 

cuidado ao cliente em tratamento quimioterápico com um olhar direcionado para as demandas 

físicas e psicológicas. Portanto, os achados foram agrupados em categorias sendo estas 

relacionadas a vivência do câncer e quimioterapia, as necessidades do cliente durante o 

tratamento e as perspectivas do cuidado pela enfermagem. As publicações referenciavam o 

papel do enfermeiro ao cuidar desta clientela específica cujo tema descrevia a administração 

dos fármacos quanto os cuidados relacionados a via endovenosa, gerência da assistência e do 

ambiente, orientações de estratégias de auto cuidado minimizando os efeitos colaterais, já que 

alguns artigos abordavam os efeitos mais prevalentes em pacientes em uso desta modalidade 

terapêutica.  

Ainda na premissa do cuidado, a maioria dos periódicos mostrava a importância da 

relação entre enfermeiro e cliente mais próxima facilitando o enfrentamento deste em 

continuar o tratamento e como forma de minimizar o impacto negativo do câncer e o mal-

estar gerado pela toxicidade dos fármacos. A valorização da família neste processo de apoio 

ao cliente também foi abordada, já que na maioria das vezes o indivíduo é acompanhado por 

um ente querido durante o tratamento, pois alguns efeitos colaterais são vistos imediatamente 

como a fadiga, geradora de intenso mal estar, além do suporte emocional que este representa 

para o cliente acreditando que ao estar com alguém próximo a ele encoraja-o a lidar de melhor 

forma no processo saúde-doença. A busca de métodos que melhorem adaptação do cliente a 

situação de estar doente, considerando as necessidades humanas que precisam ser supridas 

pela enfermagem ou esta sendo viabilizada pelo cliente através de estratégias de cuidado 

propostas pela enfermagem. 

Observou- se que a grande representatividade do profissional enfermeiro no contexto 

do cliente em tratamento quimioterápico. Porém, não se pode deixar de mencionar a 

importância da equipe multiprofissional que atua também nesses serviços. Médicos, 

assistentes sociais e nutricionistas trabalhando junto com o enfermeiro propiciam melhor 

condição e cura e recuperação do cliente. 

  Assim, o desenvolvimento desse estudo me proporcionou um conhecimento acerca das 

ações do enfermeiro inserido nos serviços de quimioterapia que até então foi pouco tinha 

abordado pela universidade. Tive muita satisfação em realizar essa pesquisa por se tratar de 

uma área que pretendo me especializar e seguir na minha trajetória como enfermeira. 
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As sugestões que devem ser consideradas como a inclusão desse tipo de abordagem na 

grade curricular do Curso de Enfermagem por se tratar de um assunto de grande relevância na 

atuação dos enfermeiros.  

Vale lembrar que durante a graduação para aquisição do conhecimento deve abranger 

em todas as temáticas possíveis de atuação da Enfermagem. Além de estimular os discentes 

para a prestação de serviços, participação de projetos dentre outras atividades de educação 

voltada para prevenção do câncer e no manejo doença quando instalada. Isso repercute 

diretamente no papel social que a academia tem com a sociedade, sendo esta responsável pela 

resolutividade dos problemas existentes viabilizando estratégias que atendam as demandas e 

necessidades do cliente e sua família .  
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G. Resultados 
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Instrumento para análise de dados adaptado (de acordo com o modelo de Ursi, 2005) 
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